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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Адресат: Керiвництво tIоВноГо ТоВАРИСТВА кЛоМБАР.Щ кСЕЙФ> ТоВ кКАРАТ-КРЕДИТ)IКОМПАНIЯ); НБУ.

звiт Щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

Щумка iз застереженням

Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi повного товАриствА (ЛОМБАРд (сЕЙФ) тов(кАРАТ-кРЕДИТ) I коМПАНIЯ> (кол сДРПоУ 36509583, ,i"ц".пurод**ня: 03056,м. Киiв, вул, ['е,гьмаltа, бу.циtтоt< 25А), що складаеться з балансу (Звiт про фiа"сов"и сrан)станом на 31грудня 2022 року та вiдповiдних звiтiв про фiнаноовi рЪ.упurur, (Звiт просукупний дохiд) за 2022 piK, рух грошових коштiв та вrruсн"й капiтал за piK, що закiнчився
зазначеною датою, та примiток до фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий виклад значущихоблiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, о,.исаного в роздiлi <основа для думки iззастереженням)) нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додuui"a", вiдображае доarоuiрпо, 

"l"]1 "ут9:r* аспектах фiнансовий стан ПоВНоГо товАриствд uломБ,{рд ,БйЬ;ТОВ кКАРАТ-КРЕДИТ> I КОМПАНIЯ) (далi - Товариство) на З1.12.2О22 року, його
фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно доМiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ).

Основа дlrя думки iз застережеrrням
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть ( Рядок балансу l l55) складае 19 404 тис.грн., щостановить 54,4з % валlоти бала-:су та яка вiдображас поточну дебiторську заборгованiсть закредитними договорами. Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi Ломбарлу n" poanp"uuaru
нас lуп ну iнформацiю цодо :

- аtrалiзу заборгованостi За Креrlитtlиi!{и договорами за
ll}]ос'l,ро(Iени},1И на кiнецЬ :звir.ного псрitlд1,

строI(аi\,lи tlогашегIttя, ltKi с:

алс IIс зltсtliнслtи ьtи:- опису застав, отриманих Ломбардом вiд позичальникiв
забезпечеrrня повернення кредитних коrптiв (тiла кредиту
BapTicTb застав на звiтну дату у спiвставленнi iT з сумою
наданими кредитами.

та якi в по.l(aLrIьI IIому уl,римус як
'га пpotleltTiB), а також сlцiночrrч
с1.1iкуваних гроIIIових t,oToltio за

Також Товариством не визнано резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовимактивом, що оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю 1дебiторська заборгованiсть за наданими

l



(liнаtlссlвип,:и крсдиl,а]\,lи t]IiJIюtIаючи зit.]Iишоlt зобсrв'язань :]а lIарах()ваIlиN,lи. але нс9Ilлаченими
I]роцентаi\,lи), tt{o лерсltбачено ll0рма]\,iи М iiкttаро;ltlого стаtIдilрту l|itlarlcoBc.li' звiгtrостi 9 <Фiнансовi
itlстрl,менr,и>.
Аlлиr"р нс ttрийrlltв 1часli в спосIсрс)I(сllнi зl iнвснtари ruцit ю IIalявlIих lроlUових I(ошliв \
Kaci, оскiльки був призначений пiсля лати iT провсllення. Олнак, у Товариотвi 

"; 
;Й;;;i

виконувала itlвеtIтаllизацiйrlа комiсiя, якiй висловлеIIо ловiру, згiлно вил,тог МСд. Лле з оглltлу
H,t те, IпO ]vlи lle llроводиJtи iItвен,гаризаlliкr, нс сl tocTelli гalr l и за холо 1ii пров..деltttя. що виN,IагасмсА 500, i rliякi iItlrri lУдитtlрськi IlроrIед},ри не п{о)I(чl,ь буги використалti замtiсть
iнвеttr,аризаl lii (опиr,уванtIя,га iнrпi). 

"ru 
nbпlо*"rо да,ги гrовllоi аудиторськоi гараtlтii що,lсlзалилtttiв ttcl Kaci у cyMi 5 989 тис, грн.

ВиIцсза:зltачсtti зalстерсжеllня С СУтТСВИtt{И. lше tlc вссохоIIлюtочими.
ми tlровели ауди,г вiлповiлно до Мirкrrародних отаttдарr,iв аудиl.у (мсА) та виiлtог ЗаконуУкраilrи <rПро аули,г фiнаrrсовоi звi,t,носгi та аудиl,орсыry дi"льнiсiь>, . FIaIlly вiдповiдалыtiс.l,ь
згlдно з llиI,1И с,tан,I(артамИ викJlаденО в роздi:ri кВ iдповiдалыtiс],ь аудитора за ауди1. фiнансовtliзBittttlcti, HillUol ll зв; |). Ми BBllt<a, tto. ШО rltpylaxl,1 IlJми а)лиIорсl,кi _1,1Katr г _1t,стаtнiми i
ttри й trя t ttи м и -l, Iя tsи коl-'ис lil lIIlя l'l я t( оснtlви д, tя на u tоi L1 мltи ir ,псrереlкснняv.

Нсrа,псжнiсr,ь
N4и с ttсза:tсltн иl,tи tto tзiдноIпенlIlо llo товtlрис,tва згi;lно з <МiжrIародним кодсксо]\l етикипрофссiйпих бухгалтсрiв (у ToMry числi Мiл<tlаро2цti стан2царти ilезапежностi)>t Qlапi"Ко2lекс") та е,гиriIlиN{и вIiI\,lогами, застосовними в У
звi,гtltlс.гi, a.'aKo)I( викоII.Lltи iHrtti обов.язки , 

"rrnu 
n;n,,l'Xi]il': 

""i"JlillT 'i:i:,lJo.']""*'"""'
CyтTcBa llсвltзllllчсlliсть, пl0 с1.0сус,гься безllерервIrос,гi дiяльпос.гi
Ми звер,гztсп,tсl увагу на Прип,ri,гку 2 c|iHaHcoBoi звiтноtlтi, в якiй розttривас.I.ьсrl суд)tеlII{я
управлit tcbtto1,o lIсрсоIIttлу пlо/Iо l]пливу на дiя.Jtьнiсть ,] овариства вiйсiковсli агресii та iTнас"цi.;цtiв. Як заl]начсIJо в ltiй Ilрип,riтцi, l(i llЪдii, 

"nn.y,.r.". uIо ictIycc)lll В{l нсви tHa'leHictb. шt, \4o)I(c llUсtавиlи пiд значttий сlлlнiв rдa,,"ia*,I,oBapиcTI]a 
про1,1ов jкуваl,и cBolo 21iяльнiсть на безперервнiЙ оснuвi v майбутньом1 .

Вiйськова агресiя росiйсl,коi фе:tерацii проти Украiпи та заl I])оваJ(жен ня BocIIH()I ., о.гаIIч в
YrtpaTHi зvlt,tовиjIи tsиllикllення ]{од.lткових ризикiв дiя.ltыlос,r,i Лопrбарлу га lIризве.ци itoнсгаIивниХ IласлiдкiВ у роботi JIомбарлу. Ila trротllзi 2022 року у Товорисruа .nn"uu",nu"o
вiдокрепt;lенi triдрозлi.,lи FIа тиi\,1tIасоl}о окупоl]itних тери,t.tlрiях, майно де"ких пi/tрозrtiлiв
:]а]ltало не:]ltаЧних llошкодЖеrIь. Але керiвниllr.во Товариства BBa)ltac! xlo вrкивас: 1cixнсобхiлtlих заходiв для пiдrриirtання с,I,абiльного розвитку та:златнiсть JIоNIбарду lJроловжуI]ати
cBtllo ;1iялыliсть tIa безtrсрервнiй ocHoBi. олнак, пtl21алыllа вiйськова ситуаIliя MolryTb
сlIричинити негаL,ивllиЙ RllJII,1B litt рсзуль,I,аl,и дiялыtостi та r]liltirнсовий cтaH (tiHatIcoBtl0,11 секl.ору,
xal)aкTep та наслiдкИ якого вllзнzl!]и.Ги lIемо)IIJIиао. Ми дiйIttлИ 

"n""oor,y, що довt,.lстроковi
llгоl IlоtИ рUJвиlк\ сиrlаuir'га вiлtluвiлlrих Hcl ilTIlBllиx ttitc.ltiдttiB.l))KecKлaJllo llclJl]ilIи tlcpcl
IIсперсдбачувttнIIiс,гь вiйсьttових дiй I)Ф. IIaIlty ;1умку що,г(о I(ього IIитаIlня не бч"ло
rtr,: иrl, ittr rB.tt ttl,

К.lllttчовi пIlr,аII}Iя ayllrtTy
К"цrочовi 1Iитання ау.I(иту це IIитанIIя. lllo, на Ilаше про(lссiйнс су.llr(ення, були значуrцими lriд
час нашоl,О ау,,tиту фiнаrrсовсli звiтtIос.l.i за по.t,очний перiод згiдно мсА 701 I {i пи.t.аlIн.яt
РОЗГJIЯlfalllИСя в коlt,гексr,i IIаUlого ауди,|.у (liHallcoBoi звiтItос.l.i в цiлому Та rriд .1ng форпtуванIIя
ду]\{ки Iцо/l() llei. lIри I(boМy ми IIе висJовJlIосN,lсl ottpcMoi лупtltи Iцодо цих пи.lilllь.
N4и з'ясуваltи, lllO клIоtIовиI\,lи пи,гllнIlrlми аудиту, яlti trеобхiдно висвiтllкlваt,и в tlашому звiтi. е:



Ключове,,r.r.urr*r" uудпry Яlкиv ,tиttом ltc llиlJlIня poll Jlяll) гп пi.t,iас

I. оцiнка якосгi иБйййя за
(liнаttсовиr,tи кредита]\,1и

I:Ч1|,|.'I,, ,з:йснlЪ, за- tuHrtя- кFйиlIrl ltiдtilclitRy lil. RIлповlдllо. lIe пиlанllrl .^ ,il1,11 шй'iдJlя lLlваристtstl.
Ми tlровеrlи r,ере-фпу пlu,rллппн,rстi
/loKyl!,IellTarlЫIor.o офорпт'jtенtIя сlпераlliй
lас t itви : \4и llcl]cBipи. l и r tраlrи,llьнiстr,
нtцахуваIlI{я та вiлображення в облiку
llбезлguaп"' кl)едиliв га llо{иl( lri.r зrЪrав1 :

В результа.r,i виItоllаIlих проIIедур ми пе
виявили випадttiв IIорушеIIIIя чиIlноi.о
закоIIолавства щодо лiй з IIрсдN,lсl ом
зас,I,ави.

2, Визнаllня;lоходiв 
"io *ЙrffiоФ

Товариство здiйсн roe по'tпОr,lr;цrу лйпыriс*шляхом надання фiнансових крелитiв
Ф.lзичним осоОам за рахунок власних кошгiв
пIд засгав) майна та надання супутнiх послуг,
якl с передумовою або умовою надання
фiнансових кредитiв

Товариство . розкривае облiкову полiтику
щодо.доходiв_у п. 4 Примiток та структуру
доходiв у п, 7.2 Примiток.

Mrr 
.го JгJlяll),lи ПРtrrlцlуд i,uцi,uй,"r.

санкцlоlIуваIlня, обробки, реестрацii огlерацiй
та пов'язаних з цил,I лоходiв;
Ми о I ри\4а.lи р()t)]\lillня llpoI((_{}p
вtlу,lI]1пIIIього контролlо! заIlроваджених'Говарис,t,воп,t з N,lе.tок) зiбезпечсння
достовiрного, повного та свосчtlсного облiкч
11 вiлображспня рiзних видiв доходiв у
фiнаrrсовiй звiтностi та розкритl я iнформачii,
l, lilкO)l( провсли вибiрковс lе(.tувrнlIя
c(J)cкl ивнUсlI Ilроцел)п BHlTpitIttrbot о
коII,1,ролlо;

Ми вибiрксlво персвillи.;Iи rIи нit]lежним чиноNl
враховува,,tись базовi упlови .цоговорiв з
кл1€llтами llри визнанtti дохоJtч та lIи
вiл lloBi, ttti сlalвки Jac l()совувiL;ися лля
обчис:lенltя доходilз l]iд лIаланrIя KtttlITiB у
Ilo tик). lIи свOгчасllо вi;ttrбplll<eHi
нарахуваIlня в об.lliltу Товарис.гва;

VIи lIгllв,c]ll| (llIilIK) ]OcIJlHOcli пU,l(I1иlIя
llI(l)opIlJЦlI ш() Io lпхllлil{ Bi t р.,lпillцil' r,,Bltl.ilr
't.а il()слуг у dliнаIIсовiй звiтнос,r.i вiлповiдно ловимог МlСФЗ l5 "/{охiд вiл договорiв з
клiс:tlтами",

В резуль,гаr.i вико}Iаних llроцелур N,|и IIе
виявили су.гт€вих викрив.]Iснь у лоходах.
l]из}Iilних Тсlварисr.вопл у звi.гllопtу rrсрiодi.

lllфор;rrаrliя, U{() не с фiнаllсtlвоIо звiгrriстltl r.a .lBi гtlм аудlr t.Opa пlоло llc.i (iltшаiнфорпrачiя)

Уrtравлiнсьttий персо]Iful ltcce вiлttовiлаlьнiстт, за irrшу iнt)орлrацitо. Iнrша iнформацiясiiлаjlас,I,i,ся з irlфорьrачii'с,гtlсовllо рiчнl,tх звiтних ,цаних гаt,чtiс,t.ить:



- laHi про склад активiв та пасивiв ломбарду станом на 01 .01 .2023 року;
- laHi про дiяльнiсть ломбарлу станом на 01 .01 .202З року,
ме не мiстить фiнансовоi звiтностi та нашого звiту аудитора щодо Hei.

llarrra дупrка цоло фiнаrrсовоi звi,гностi не поIIIирIосться на iншу iIIформацiю та N{и не робип,Iовисllовок з будь-яttим рiвнепl tзtIсвнеtlос.гi rцодо цiсi iIrrrrcri iHtbopMaltii. 
'

У зв'язttу з tlLllпип,{ аули,го]\{ (lilraHcoBoi звiтtлос,I,i наIпоttl вiдповiдальнiстю с о.найомиt.ися зiHrurlKl irrформацiею та при цьому розгляlIути, чи iспуе cyTr.cBa ttевiдповiднiсть MiTc itIrпоlоiн(lормацiскl та фirlаlrсовою звiтнiстю або rцшими :]наllня]чlи. о,гри]\.IаниN{и пiл час аули,rу, абоЧИ ЦЯ iНШlа iН(lОРПrаЦiЯ ItИГЛЯДае ТаКОю! що мIiс,t,ить сут,гсве виItривjIсIIня. якщо, uа ocIroBittроведенсli нirми роботи. N{и доходимо висIlовItу, u1o ian1" .1r,.,о" urпрполеriя цiсi irIпroi
iIrt])opпlauii. пlи зобов'язанi повiдс'lп,Iи.l.и ,,ро ч"й',Ропr. М" ,r" o"r,n"n" таких r|laKTiB, якi бIlcrrбxi.(ttlr u5.to вtt.ttu,lиtи л() tBil\.

вiдповiлzrльнiсть уllрав.пiн сьtсого персоrrал)' та TIlx, кого llадiлеrrо наiiвllIпими
IIовIIоRа}кенIIяпrrr, за tPiHaHcoBy звiгlliс,гь
УправлiнськиЙ llepcollalil tlece вiдt rовiдаЛьнiсть за складаIIIIя iдocToBiptle поданllя фittансовоi
звi,r,нос't,i вi,'1Ilсlвiдtlо,,rо МСФЗ та за laкy систе]\,1у внутрitltнього n.,rr.pbru,, як1, 1,лравлiнський
lIерсонtlл визн,lча€ поr,рiбноlо 71ля тогtl, щоб забезпе'lитлI склалаIIIля фiнаrrсовоi звi.гttосгi, що tte
мiсти,гь су,гтс:вих виI(ривлеllь вttаслiдоtс шахрайсгва або пол,Iилки.

Прli скла,цаннi (liHaHcoBtli звi'r,ttос,r i ylr рав.;liIlський ]Iepcollit,'] несе вiдl Iовi;lальн icTb :за otlitlrty
зl{ltтностi TclBaprtc,t,Ba продо|])l(увати cBoKl дiя:tьнiсть на безпсрервнiй ocHoBi, розкриваlочи! леце зас,],осоваiIоJ пи,l,ttння, lllo стосуIоться безперсрвнсlстi дiя:rьностi, ,га використоI]уIочи
llриIIущеlIIIЯ про безltерервнiсть дiя'lrыlос,гi як осн()ви для бухt,а.rтерсьttого облiку, oKpir,l
випа)lttiв, коли управ;tiltський llepcottat або плаrtус лiквi,,1уваги Тсlвариство, або ltрипинити
дiя,ltыIiс,гь, або tTe пtас itttttиx реlrпьних -"raрr"., "о 

,,,,ury
Ti, tccl1,o надiлено найвищими повlIоваженIIя]\Iи, несуть вiдr rовiлальн icTb за наI.ляд заt lIроцесом
фitIансовоt,о звi,гуваttttя'l'оварис,t.ва,

Вiдповiда;Iьнiсть ilудIl.горil за ауди,[ фiнапсtlвоТ звiтнtlстi
Нашиl,tи I1iлями с: отриl,t{анIlя обгрун,говаrtоi впевrlснtlс,гi, лlо фiнансова звiтнiсть в цiлопту не
мiс,гить сутгс:вого викривJIсIIня внаолiдt,lк шахрайства або помилки, та випусtt звiгу аулитора.
що мiс,гlrть нашу ду!lку. ОбгруIrTована BTteBlleHioTb с високим pi"*r"", опЁ"п"rrп..i. ,,ро.r." ,r"
гарантус, lI(o аулит, ttровсдений вiлповiдно до МСА, завжли вияви,гь суlт€ве r]икрив]IеlIня, коли
BoHcl icHyc, Викрив-lенtIя п,Iоltугь бути рсзуJ]ьтаl'оN,l пlахрайства або ltопtилки; вони IJIJажаю.I.ься
су,tтсви]vIи. якщо oltpeN,Io або в сl,купностi, яlt обгрунтовiltIо очiкуt гLся1 вони Mo)I(} l.b впJIиваl.и
ttl eKoHov j,lHi рiшеtlttя кuрисtlвtt,liв. цо ttрийrtutоtl,t'Я HaocH(lBi lrili'rlliltitHc,_lBol'rBitHocTi.

ВикоtIук),IИ аули г вiлllсlвiЛIlо .,(о виi\,Iоl' МСА, мИ в],.lкориотоtsусN,Iо про(lссiйнс судженIIя .га

про(lесiйrrий скеIIтицизп,1 IIроlягом Rсього з:]влаIitIя з ауди.Iу. Окрiм,r.огtl. ми:
о i t..,lttиtlliK)( I4o lJ оuiнtогrl,.l Ги]ики с} гll^вUIо ltиItривлення tilittaHcoBoT iBirttoc,li

внаслi;lок шахрайства чи IIоп,Iилки. розроблясмо 'гil викоIIусN,lо ауди.l.орськi процслури увi_lловi tl, rrl ui ри tиl(и_ та Оl1,1и\|уl [Io а)диlOрсьl(i :ока,и, шо 
', 

досiаlttirи ra
ttрlтйнятIrими /(,,lя вLlItористаtIIlя l'x як ocHoвl1 для ttашоi думки. Ризик невияв,цення
с\ l lCt (lI u викри},.lсння внltслiлоt< lllахрайсlнаl^ виltIи\I. нilс:lля виlсрив_tснttл вttltс_tiлоlс
поN{илки. оскiлr,кИ пtахрайствсl ]vlo)lte BKJIIotIit.I.И змову, пiдробку, Iiавмиснi llропусl(и,
tteBiptti tBep.trttcHttя rбr_l trехгlваllIlя Jil\o lilIlи BttylpittlHt,tlгo no",1lun,o,



о,гриi\,'у(]]\1о розуNIiнlrя заходits вIIу,rрiU_Iнього KoIITpoJIl0, lцо стосуIоться ау.l(иту, ллярозробI(и аудиторських проIIелур, якi б вiлповiлаru об".ruurпur, а не д,[я вислов,цеIIня
ДУI!{ItИ lIlollo ефск'r.ивttостi системи tlнутрiпlItьсlго ltоIIтроJIю;

t'll.illklcMo прийttя'l,нiстт, застоOованих облitсових полiтиtt та обгрун,гованiсть облiковихоцirrок i вiлrltlвiлних розкрит,гiв ilIфорплацii, ,rрй.;;;, ;"р"влitrським lIepcolIaJIo]\,I;
, дохоли]\1о висновку Щоло прийнятliос,ri використаtIня управлiнськи,l llepcorlfuloi\,lприпчI](енIIя про безперервнiсть ;1iяльнос'гi як основи для бухгаtтерсьrtого oб.,tiIty та, наoclloBi с)трl.пtаних аудиторських локазiв, доходиN{о висIIо]}к)/1 чи iclryc cyr.TcBattсви lIta,Ietticгt, tllulo llu.liй uбо 1rtoB. якi посtавили б 

"i.,,;;,,,,;;;; .1'n,,,i'" n,,,n,,,u";.r,,Товарис гва пролоl]жити безпсрервllу дi"поuiar". Якltlо п,tи ооrоr"rЬ una,,uuny ,uornlсн)вilIlня lilI((ll с) ttгвоi' нсвизttз,tсносti. ttи лL
ау,циl,ора ло вiлповillllих розrtритriв i,,4,up,,o,,iil'lfii1;::"T'oJ'ti,l#Y;;T:I" Жi11оЗl(пИllя iнr|lбрr1;111jl' { lIенllл(.)l(lIи\lи.' п,ол",l,iп1 о,Lrи anur, ,yn,ny."l f,r' 

""a"uon"rр)ilrгуI()тьсЯ lla ау/Iиl,орськИх докаjах9 n,,,p"nru*,"' До дати tIalпot.o звiгу аулитора. 'l'и]ч1
Ile N,elIlII, майбутtri rlолii..або уN,lови можуl.ь lIримусити Товарис.гвtl ,,purrnrnr, 

"оarrолi.lt:Iьнiс,;.l, на бсзпсрсрвIIiй orэttoBi.

о оцiнкlепrо загаJlьIlс
розкриtтяN{и i,,ф"p.,::i"iЁi1:;";:r,1:#],#,.ilTill::,*":iij,,,ii.".i","JJ",iiTlll,i
п(о лсжа.гь в ocHoBi ii. сtt';lаланltя, так, щоб досяl.ти достовiрttого вiдображсllня

Y,], r;:::l;y].ir,, ,, l]; nKoto 
налi.ltсно ltlйвищилllt, 

л,.,::.i:"_i],:.],"rrtи. 
iltlIlo1rrlatljю 11рб

час аудиту. вltлюtIаIоrIи .1,fuu_"#":'i,}JJ,'il{o}1j1'j!|]_?i":::P_::K] РСЗУJЬТа'rИ, Ъиявлеtli lliд
на,lи пllц час аудиту. 

l rLбl П(':ЛUJllКИ ЗаХОДlВ BIIYI'PIII lllЬОГО KOII'JI]OJIIo, вияв.ltенi

Ми ,гаtttlltt r{адасмо 'I,и,l, I(ог., надi-лено trайвиltдими ilOвнова}кенIIями, 1,верд)ttення, що ]\,l иltИl(()Нали Bi,tпorri,,tIti ctи,ttti Bltvot и що_lо llе,ilлс)I(Нi)сli. l lttоttifоvля,,tlо i'x про Bci .;.;;r,;;iнtлi пи,гаttпя. яlti lt,tот,ilИ б обrрунruвалtо 
"uun 

u',]"an .].illtиN,lи, що впливаlотЬ На наш)r
t lеза;l ertttt iс,гь, аl,акож. rlе це :JacTocoBaIIo: tl(Orlo вiдllовiдIлих зас,гережних заходiв.

Звiт щоло випtог iIlших законо/IавtIих i нормативних aKTiB
f|оr'рнпtаllllя суб'сктопr господllрIовilII tIrI l]IIiltoг зilкоltOлlrвс,Iва цlол0СТа'IYI'lIОГ() (ск;tалс tt о гrrltl rr ii п вtlго) Kallir.:t.lly суб,скта господарIовlrнlIrI
Зага-;lьнипtи зборапtи учасttикiв Товарисгва (Гlро.r.оксlл Nq l вiл 2З.01.20\9
рilшеttIля tIpo збiльIшенIrя розпriр1 

"ппuд.l.,о,]о 
ou,,rr-y 'I.оRарис,гва 

лоll]oI шоt]и]\{и ](olптаI,j и |]irс гrовtIика l.y.l tыlова [], С.. а сапt е:

форпrувлппя (зпrillrt)

року) бу,rо прийняl,tl
15 000000,00 грн.

,ll()I{yMcII,t,lr f{aTa

l Меморiальний ордер Лч @2РLб l I861

l Меvорirльний ордер ЛЬ .02PL4l0000 ] 0.1 0.20 l 9

] 7,l0.20l 9

Меморiальний ордер Nlr @2PL948978 0].l0.20]9
Щ't!цо рцдцн и й ордер Л! @2РL9725З4 ]9.09.20 ] 9

05.09.20 ]9
29.08.20 ] 9

22.0 ti.20 ] 9

08.08.20l9
0 l ,08.20 I9

[ 
М"",орiо.,,*цЦ орд"а.Пrl9ZГrZВЗОSО

I N4сrrо1,;дl"пu; ol, rcp.ls, ; ]Pl ]цг78
] 

Мtrrоlliа.rьний 9l,лерN,, ,l 2 РilБ-Т
М е vорi:t:tьttи й t!ýp Nl ,l2PL255J'0

2 0000.00

2 5 4000.00

2 7 5 000л00

] l5000.00
9700 0.00

2 000 0,00

Прrtзrrа.lеlIrlя п.lатежу

В несок до ста.гч,1.1IoI.()

BHcctlK до ста,I.ч.t]lого

Внесок до ст.ату,гноI.о

Внесок ло cTa,I.yTHo1.o

l]tlecoK до
Внесок до статч.],IIого

l07000.00

2l ] 000,00

l65000.00

В несок ло cTaTy.Il IoI.0

I} l recoK,,tcl с,I,itту.l.ного

l] HecclK ло cl.itTv,гlJolI)

Bt tecoK ло cTa,I утIlого

lзлцlцд qддgр Д: @2Рl,11З748

25.07.20]9

Сl,ма

22 0 00,00



Щ'зчччл

Загаtьtlип,lИ збораьtИ:засновниlсiв/учасtrикiв Товарис.I.ва (Прt1.1.оttол Jr[lбуло прийлtя,го рiшlеlIня IIро збi;rьшсrrня розмiру скjIаденого
до 20 000 000,00 грн. i.рошовиI\,1и кошl.ilми Заснс,вника i-l,льцова ll.C.
Загальнипtи збсlрами засновникiв/учасtrикiв Товарис,l.ва (Iiро,гокол Ллбуло прийнято рiшенtlя про :збiльшенtrя розмiру cклal(elIo1.o
до з0 000 000.00 грн. грошовиNlIл KOIJITa\,Iи ЗасновIrи ка iулы 1ова ll.C., а

цч]ц)iзл
lVlcNltlPl{lJl

!М"морiал
lvlcbIot)l0] l

Бй

]l}"uo.n

l вiд 19,06.2020 року)
капiтаrу 'l'овариства

1 вiд 25.09.2020 року)
капi,r,а.rу Товариства

саме:

Цljц!рцiьlIд о]LдlрД]@? цз2бз
Мс rlоllitrл ьн ийзр r9дlМ ;2Pl JJ4 -5l

| Меrl,,[1.1ыrийздlсл.,\i ,/ 2PI 0()8.]5l

, 
Мс uopil. r ьlцiilлrсдЩ112 PL24 8J I 0
Мсr1.1рi;l.tьlrий о[4!р J'I, ;2PI 241 l lб

. 
\4 е rt о рц.ц1lцц ц1l.rерl ,'v, ,r Tt t,B zч з:

1 l].07.20 l9 l58000.00 Рдs9щц9qlещц9l9rlц
BtrecoK ,,1о стаr.утrrсlго r|lcll

Внессlк lto c,rar _ч,гноr,о фg
Bl tecok до ста.гчтltого rbot

1].07.20]9 29 5 000,00
04.07.20 l9 ]9з000.00
27,06.20l 9 290000.00

27.06.20l 9

20,09,20l 9

2l000,00 Внесок до отатутного фонду
242000,()0 I]ltecolt до с,],атчтllого rborl лr,

] 
Mettoгiir. rr,H и й "ru!л N, g?t!!цOqus
Мсrl,rрiальtrий ор tcI, N,, .l 2l'l l(r4 lo]

, 
\,'1crt,,1l|1. 1 ь1 1 ц Л,'rpjlc? ),Л'' 2 PL 5q(]q |,r

Меlg;i:t:rьний oI1_1cp JS, а 2PL585] l2
Мсморiа,rьrtий ордср ]Y9 a,r2I'L050З 82

l 3.06.20 I 9 2.+0000,00 IlHcc.lK п, (lаl}цоI t.) il)oHl)
RH(ctlK lo_(lilI) lHol l.) 4JoH_]L
BHcL'i,I( |,, cLllylHol_,l lll\,H |)_
lJt lectlK до ста,t,чтного d;oH;lv

!6.06.20 ] 9

]!,0цqц
з0.05.20l9

цqqа!.00
!!!q0,0!_
80000,00

2з.05.2009 28 ] 000.00 F} H ec u L4!l]! !) ]!!t о ,ilонду
Bt recoK до статутного Фонлч

Мсморiа.lьний орд9ц]tlЪ @]LLStt0947
М erlopitt-п ьrrи й_91r.1ер ЛЪ ,/ 2PI r,(JоrГl
Меморiаtьttий ОРлер li,li: (@2I,L l96l 69

l 6.05.20l 9 21000 0,00
0ti.05,2019 295 000.00 Внесок до отатутлrого фонду

внесок до статчтного dlонпv02,05,20I9 2 000 00.0 0
Меморiальний Л, (a2PL,1l0709

] 
\4с u,,рilrл ы rийл",:сг ir,[, ,l 2PL;l0- l80

I l\lсr1,1рilrrыrий9лсJ) N, ,/ 2PJ б9ОJl)5
\4с\ll,рii1.1ьllий ()р:9дЩ, ,r 2PI 5a-()J l

| \4cvo1,,;;1 tьrlий од49р,lVl ..l u п sзBr:-
\4сrtо;liа,tьttии ,,р{ч) Л.,, ,i 2l,L22--я8

] Усlцэiп,rыlий ol) tcp Лl а JP|,24l768
Mcv,,1,|;111,11n; ,,р lc|1 N. ,/ 2l'J 2J-11
\4crltl1_1iltлbr lи!l1э.lsд|rГ",l 2 PI -55М
Меrrорiальrrи{ц;д"l, Л" ,, ЛLjt]l -
Мешlорiалы lий ордер N! (dzPLg2 

1 48 4
Меморiа.ltьний о
Мемtlрiа..rrьний о

]lqrорздщrrЦр
lцgщррцдэ:lдtз
MeMopia,l ьtrий о

цер ]\Ъ @2РI-59856 ]

,дер ЛЪ (@2l'L]67692

дер ЛЪ (lr)2 PL75 6052

д9рjЩ]Фt!6 ]95З2

лер Nl (a)2Pt,61 5 559
Меуоцrалыrий орлср Лlr (a)2PL](l5 lбЗ
VсllРl.rьний ор rep Лч, :PrB I+ЗОt
Меплорiальtltлй Nq (lt)2 PI- l29204

25.04.20 ] 9 l ]0000,00
25.04.20I 9 292000,00 В нс( t\l( до с l_il ly l Hol t_!)tlнд)

Вttсюtt ло с I!L) l Hol o]]li,H,l)
В ttccotc до с lзл rHoll, jr,,н ry
L}HecoK _lo с t l tr 

_t 
tlol о ,]rott_t)

В ttccoK ло ct:tl_r lн!LЦlон.I\
RttecoK to ( la Iy I Hol l, ll,оIlл\ l

_r8.щ?!ц
lt.04,20]9

ц?!9!,00
9600().00

l ] ,04.20I9 295000,00
04.0,1.20 ]9 2]6000.00
2 8.0з ,20 ] 9 l5ll000,00
21.0з,20l9 2] l 000,00 ВHccrrtt до сlqц ц!ц 4]щ!у

BHL.c(\l( до с цл l lror о.j|дlr_r1
Bttecol< до с ll tугrrоrgl|цнл1
В Hecott до ста.гутного d;онлч

I 4,0з.20 t 9

07.0з.20 ]9

195000..00

2 5 8 000.00
27.02,2019 l64000,00
2l .02,2019

21 ,02.20l9
600 00,00 &recoK до ста.lутного фонду

2900 00,00 BtrccoK ло ст,ату.t,tlого dlонлу
l4,0}20 ]9

07.02.20 ] 9

07.02,20]9

290000,0q

29()000,00

BttecoK ло_с t it гl lаg1 9 ,l,онд}

BllecoK до cr.aTy.l.Hol cl фонду
400 00,00 Р1щqок ло cTaTyTHot.o фонду

з].0L20l9
2j 0l.?!l9
i 7,0l .20 19

щqssJ0 Цц"ju{ ,,о с,t,ату,t.ного t[оlrлу
]92000,00

l67000Jю Т
Bttc.,,,tc ло сriц lHL,r фluнrц
[Jнесок ло cl,aTv,t.t lого фоtlпч

Меморiаrьн!й орлер Х1] (?2 РL4662З 4
]\lс\tо[ЦlLllий ,,prgp JV, ,l:РL5-2З l:

] 0.0l .20 ]9 9] 000,00 Bt tecoK до cr.aTyTHot,o фонлч
0з.0],20]9 2 ]4700,00 BllecoK до с,t,ztту.гноr.о tЬонлч

7924

Цз4з ц_.1лrшш_ ] Д"- Су пrа rI рtrзltitчсIlпя п.па rсrкл'
242000,00 Внесок до статутного фонду

2з2000,00 Внссок ло с] атутного фоrцу

l мЕморlАл
i

l 
мЕморил



l7 грулllя 2020р 247000,00 B"..on ло 
".urу.пБо фЙлу

iyrDtvr\_,rlлJtDпylyl UрлЕ,р N (92.PLo65744

#
l0 грулня 2020р. 244000,00 Внесок ло сrату,гногсl (rоltду

lYl l-lvll.,г l /.\J lьl lfl ft UrлLр N (,ц2Р 1,28142,7 03 гру,чня 2020р, 2з7000,00 Внесок до с,rаryйЙ о@"ду
чlUr l}\J lDп у] fl Urllг,,P N |.42PL848lJ62 26 ,листолала 20201l. 2 I0000,00 Внесок до ста,r,утного (iонду

lyl trrvlL,rll\JllJпfl и Uрлвl, N (421,I_52925З l9 листопала 2020р. 2з _5 000,00 Внесок до статутного фоrrду
пrглr/\пt л пl ,,,,ii

i2 .lrисr,опала 2020р, 25 ]000,00 Внесок до статутного qонду

vlvrl/1JrDпytt/l UrлЕ,р N (q2PL_5J9648

i^

05 лис гопа.,tа 2020р. l94000,00 Внссок ло с гатутноr,о Qюгцу

Lvl DlvItr1-1лJ lDl lии Ul,лl-.lJ N (d,2PL51'7681 29 жовтня 2020р, 280000,00 Внесок до статутного фонду
мЕморIлJIьний бFлЕр N (@, рLэ]lss, 22 жовтня 2020р, 2 ] 9000,00 Внесок до статутно.оlо"лу-
lvi DrvlL,1-1л.] l ьп и и Urлвl, N (.02РL9O0З86

;; l i;;i;, ;

]5 жов],ня 2020р, 275000,00 Внесок до статутного бонду
lLrYlL,гlл_rtьпуlиl lrl,лLr N l!!2P L0 3 1 0 |2 08 яrовl,rrя 2020р. 190000,00 BtlccoK,lltl c,t aTy,t нtlго (lонлу

01 жовтня 2020р. ]46000,00 BHecoI( до ста.lутного фоlrду

tлJlDl,Llfl (rl,лllр N (.02 PL025908 0l жовтrlя 2020р, 90000,00 Внесок до статутного фонду

lчlt]Yr\rrlлJlDпуlи Uрль,р N |d2РLЗОOЗ87 
| 

24 вепесня 2020р. 2ll l000,00 l B"".on ло .r-у "Бп фо"llу
lvt E'ivlLr1-1l\.] l ьll И и UPltHP N (02PL800lt59 l7 вересня 2020р, 209000,00 Внесок до статутного фонду-

l /\J ll)гlи и UPllE l' N (@]Pl.,150988 l0 всресня 2020р, I90500,00 Внесок до статутного фонду
lyll]rllL,rll.i.]tt)l lуlи Ul,лl]lJ N ((_.]2l'L8З l9lб 0З вересrlя 2020р. 259000,00 В несок ло cTaTy,t.t lогсl t|ort,,1y

lvrrjlvr\./гrлJ lDtlиlи UrлЕр N @:2РLl5ООЗЗ 27 ссрпня 2020р. i 25s000,00 BHecott ло cr aTy.t ного t!онлу

ll\Jlьнии UP/(bP N (42 PL7051t54 20 серпllя 2020р. Г l 

'ф00,.00
I]HecoK до стату.гItого 4юнду

l.,lvl\rr l/1 
"] 

l г,l, l/l Ll (rl,лl]l, N l!l)2 Р L] 85728 13 серпня 2020р. 266000,00 Внесок до статутного фонлу
м Е м о р l Ал ь н lrйбFдЪЭ-N @r2 р LJ52 5 8 7- 06 серllня 2020р, 22 l000,00 BttecoK до с,гатутноr,о t|lогцу

м ЕморIАJILLййЪI,лЕр N (,зlрI- Bs_s42 lб липня 2020р, ]87000,00 I}Hccott ло сr,а,гутного фоrlлу

rvlг,LvlL/r I /\-r lьп |l и UrлнР N (rI]2PL098984 09 липня 2020р. 226000,00 Внесок до статутного фонлу

l1\-llг)H fl 14 Ul,/(l-.lJ N (.c2l'L8l820] 02 lrипня 20201l. 255000,00 В ttectlK до cTa,lvTttor.o фонлу
Nl Е м о р I лJ I ь н и iГордt.т l,r |t2 г, r.lз очо 25 червня 2020р. 229000.00 Внссок ло статуl.rlого фонлу
rvlLlvlL/rll\Jlbпl/lи Url{L]P N (r42РL7ЗЗOЗ ] l8 червrrя 2020р. 2з9000,00 BIlecoK до cTaTvTHot.o t|rонлу

мЕморIАльниЙ оедвг lч бzеr-яl вовя 05 чсрвня 2020р. l96000,00 Внесок до статутного фонду
мЕморIАльниЙ орлr,:р 1,1 @;i,Lb rri roz-

lб trвiтrrя 2020р, 2З(l000,00 BttecoK ло стату гrlого (tонлу

мЕморIАльIiиЙ орлЕр N (ra2l,,Lil 9а51 09 квiтня 2020р, l94000,00 BrlecoK до ста.у.но.о <Ро,,лу

lчlг,lчlUrr/lJlьлии Ul.лtр N (!ц2РL|77 59З 02 квiтня 2020р, lбз000,00 Внесок до статутно.о qlо"лу

lчlE,lчlUrlлJ lDпии Ul.Лt],Р N @2РLlЗЗl5З 26 берсзrrя 2020р, 245000,00 BtrecoK ло cTar.vTHot rl фон,tу

мЕN4()рlлльниЙ ордUр N (rйI,L8х,з7 r 19 бсрезня 2020р. 256000,00 BHccott ло ста,r,утного фоtlдл,

7



мIjморlллы IиЙ oPi {l]P N (?r"L()з2l87 l2 березня 2020р. 293000,00 Внесок ло статутного фонлу

IlcboI,o 7885500,0t)

Назва /lокупrспr,а Дата Сума _ П рхзпачспнrI tlлаl.с)кумЕморlАJIьниЙ орлЕр N (а2рI-sз 8696 05 сiчнл 202 lp, 25 5 000.00t) Внссок до сгату,l.ного (lrrtlду

мI]морlАльниЙ орлЕр N @rpL947lбs l4 сiчuя 202lp. l66000,00 Внесок до статутного фонду

мЕморlАльниЙ ордЕр N (42FI-104l23 2I сiчrrя 202lp. 5 000,00 BHccotc до статутного tРонлу

МIjМОРlАЛЫ IИИ ОР/(ЕР N ar?2РLЗ9S9З4 2l сl,tня 202lр. 299000.00 I]HecaK до статутного фон:rу

мЕморlАлы IиЙ ордгл N (@2PL170625 28 сiчня 202lp. l97000.00 Внссок ло стату,гного фон,rу

мЕморIАльниЙ ордI]р N (aa2ЪL4252з4 04 лrотоrо 202lp, 2з0000.000 Внесок до статутного фонду

мг]Iч1()рI^JIы Iий ()рлЕр N (а2рLlзl4зз l l лютого 202 ] р, l00000,00 BttecoK дtl ста,l,утttого фоt tду

мЕморIллы lиЙ ордDр N (ФрL]2зз2li 1 J лtотого 202 lp. 2I5000,00 BHccort до с-l,атутного t[toHtty

мпморIлjIы IиЙ oPl(tjP N Еl2г,t,сll t ьчi l8 лю,rого 202 ip. 247000,00 BtrecoK ло стату,r,ного фонлу

мпморIл"rIь] IиЙ орлl.]р N @]2PL660ss,1 25 лtо,гого 202lp. 299000.00 Внесок до статутного фонду

мЕмор]Альний ордЕр N aо2рL66524з 25 лrотого 202l р. 9000,00 [iHcctllt ло c,l aTyTHorrl фонлу

\4F]]\,lорIллы IиЙ ордгр N (c]2PL220091 04 березня 202 lp. 259000,00 IJHccoK до с,гатутноt.о tРонлу

мЕморIлльFIиЙ ордпр N (aц,Lsзоzоq l l березня 202lp. 25lt000,00 I]HccoK до статутного (rонлу

мt]морIлjlы lиЙ ордпр N (rr)Llзз906 25 березня 202 lp, 277000,00 Внссок до с],атутного фонltу

мЕморIАльниЙ орлЕр N @2PL5224is l 8 бсрезня 202 ip, 276000,00 BtrecoK до cтa гутtlого фонду

мЕморIАJIьнии ордЕр N (D2рL820з l0 0l квiгня 202lp. 264000,00 Внесок до статутIlого фоtt.лу

мЕморIАльниЙ ордЕр N cD,rPLs242п 08 квiтrlя 202lp, 278000.00 BttecoK llo статутного (;сlttлу

мЕморIАльниЙ орлЕр N @ДLlз87s l J 5 квiтrrя 2021 р, 266000,00 Bt tecoK до сrа,tутttого t|lопду

мЕморIАльI]иЙ ордпр N (o2TL644405 22 квiтня 202 lp, 2з5000,00 BHectlK ло c,гaTyTHol,tr фонду

мпморIлль]lиЙ ордпр N aо2рL4152з1 29 квiтня 202lp. з 0000,00 Внесок до стаr,утtlого фоttлу

мЕ\4орlдльн14Й oPjlEP N (aa2рt.4з9sj5 29 квiтня 202 lp, 205000,00 IЗttесок,tо ста,l,утtlого (lоttлу

мЕморIАлы lиЙ oP/(l]P N (Ф2рLOs4982 06 травня 202Ip. 280000.00 BtlecoK ло ста,t,у,l,ttого t}онлу

мЕморIАльниЙ ор/(Ер N ((]rPL8 l з092 l3 травнл 202 lp, 2 l4000,00 BttecoK ло статутttого t|lоttду

]\4ЕморIАльниЙ оI,дЕр N (!)2 Pt.504917 20 травня 202lp, 280000.00 Внесок до c,l,aTyTHor.o t|rонду

мЕ]чlорIАльниЙ OI,/(EP N (.?2I,I-652574 27 травня 202 lp, 222000,00 Внесок до статутного tРонду

мl,морlлJlы IиЙ ордпl, N arD2рLз446з8 0З чсрвня 202lp, 2.5 7000.00 Bl lecoK ло ста,l,утIlого фонлу

мЕморIдJIьниЙ ордЕТ N @jPL92l271 10 чсрвня 202lp. 90000,00 BllecoK ло стату,t,ttого t|tонлу



мЕморI,\льниЙ ордЕр NЪrFl Jс,6s40 l0 червня 202 lp. 25000,00 Внесок ло cTaTvTIto1.o <!оrtлу

ryl г_lчlrrr l/\J tьп |l и UP/ (LР N (al2P L,7 6 1 982 l0 червня 202 i р, 8l000,00 Внесок до статутного rронду

l1\Jll)l1fIfl Urлвр N (Ir2P1,85906 i 10 червrrя 202lp. 60000,00 BHccott ло ста.гутного фон:ц,

мЕморIАльниЙ орЛЕр N @rPL02%M l 7 червня 202 ip, l42000.00 Внесок до статутного rРЙду-
мl.морIАJIы{иЙ орлLр N (а2рL9з07- 24 червrrя 202lp, 2,18000,00 l]HOcoK до с,rату-гноt о tронлу

lYrljlyr\JгrлJlDпLlи UrлL,р N (а'2РL4005З9 0 I лrrпня 2021р, 269500,00 Внесок до сr.атутного фсttцу
мЕморIАльниЙ ордЕр N @2Ptq446x 0ll липня 202 lp. 274000.00 BttecoK до cTaTyTHor.o tPort,ly

lчlсlчlUrlлJlьпии Urль,р N @2Р L09 584З l 5 lrипня 202 lp, I68000,00 Внссок до c,r.aTy,l ного (loHtry

мDморIА,rlы IиЙ оллвг ы 142гL-зо.яи 22 липня 202 J р. 2з2000.00 IJHccol( до c,t а гутного (lоItлу

l/1,]lDl lflll (rl,л1-1, N (!|2,PL24l864 29 лиrrrrя 202 Ip. 29з000,00 BltecoK ло стаr.утtrоlю фонду

]vll1N,]()l'lAJibl iИИ ОР/{Гi' N ('2P1,84286 ] 05 серпlrя 202Ip, 2.18000,00 BttecoK 1,1о с.гату.I.t tого фон:rу

мtморlАJlьнии ордЕр N @2PL608547 l2 сеllпня 202l 1l, 209000.00 Внесок до статутного фонду

мЕ.морlА]lьнии ор/(Ер N (а]2 рL6Oз 7l4 l2 серпня 202 lp. з 0000,00 BttecoK до стаr.у,r.rtого tРон,цу

rvll]lvlr]rll\jl1,1|иИ Ul'Лl],l] N (С2 Рl-З 1389З2 i9 сергtня 202 J р. l50000,00 Внесок ло с,гату.t ltого t|lонлу

l .\J Iьllи и Ul,л1-1,N ,D2рl 4О24-2 26 серпня 202lp, 90000,00 Внесок до cTaTy,l ttого tloH;ty

LvlL]vllr1-11\.]ll)пии UPllBP N (с2РLЗ8 lЗ69 02 всрссrrя 202 lp. 5000,00 Впесок до статутного фонду

lAJlbl lИlI{ ll'Лl l'N Ц2РI ]'50Об 30 всресня 202 Ip, 99000.00 Внесок до статутного фонду

IлJlьпии Urлвi, N (42Pl,j68060

Всього

30 вересня 202 lp, 200000,00 Внесок до статутного фонду

{l53б500.00

О,г,ttе, стаttопЛ ца з1.12.2022 poi{y, склаllсний капi.r.il_п Товариства склалас ЗО 000 r.ис. I.prI.,lIеоIIлаllсниЙ капil,ал- cTaHO}I IIa.31.I2.2022 року, скла/rlас 2 286 ,r.ис. грн, ФоlrN,IуRаIrня
с](JlадеIIо],О KaIliTaJly Товариства з,,liйсtIttlвалося з ilо,гриi{ан }Iяi\,I l]и}lог 1IиIIного законOл2lI]ства.

,Щоt prrMalrrrя суб't:к'lоu I,осполilрIOваIIiIя BlIMoг зllKoIl0/IlaBcTBa ll(оло обов'язlсовпх Kprtr.epiiB irroprralrrBiB лос,r,lтlrtlсl,i KllliTlt.lt1, 'lil l1.1ilTocпl)on!oiKttocr i, .tliKBiлltocr.i, ,rрибуrкоuосr.i, як,lстirtKl rrBiB гrr рпзrrковосr i операцili, лtll1сllжаtlllя iпtlIlrx пoKit:rrllrKiB i вlrпrrlг, пцrr oOnrir*"rtlru рII]икll заопсраrцiяпrrr з фillattcoBlrпrrr aK,гIlBilпtIl
'Говариство jlо,грI4 ,ly(]l,bcrl ви]\{ог закоIIоl{авсl I]at lI(оло обов'rIзкових liритерiits i норп,tа.гивilз
_lOCllttt.lCti lclttliTl.tr trI П:latocltporloltcH.lct i.

f]о,гlrипrltrrrя суб't:ктом госполilрIоваlIIIrI Btltrlor"JilKoIIoл1lI}cTBll Iцоло форrrчв:rпltя, l]елспIIя облiкч,
лостаl Hocтi та алскваL,rtrrс,t i сt|юрмовлпrtх резервiв triдповi,,lrrо до закоrrолаl]ствlt
I)сзервltий Kilпitlur cL.aHoiu на З ] , l2,2022 року склала(] l01 тис, r рн.



2loTprrrrallttя суб'сктопr Irlсполар Iol}1lII Il,I l]иi}tol.:]aKolIoltirr]clBa llltlло
норпtативiВ ,t2l ]rilcl oc()BilII Ii х захtlдill впJIllву ло фillансовоi l.PylIи, угосп одарюl}ilн II rI д о .|,ilKoi.

'I'оварис,гво нс входить ;(о фiIIансовоi груiIи.

;lотрrrмаllня суб't,ктопl I.trсполарIOвllцня вlIпrOг зllконод:trrсl.ва II{0до
порr,{lс;rю iз зазrrа.Iеttняп,t реквiзитiв cпriTcll r.л (llазва, кол за €iЩlrПОУ),
'|'ощо

Iнвсстиr tiйlI l.tй I Iopl.(beJIb вi.цсу.r.нiй

Bc,1,1lHolt.цclIllx {liнапсових
palli вход;пенпя сyб'ск l,a

c,I рукr,урп iнвестицir"lпого
суiuи, озIlilкII фiкr rrBпocTi

flоrрпмаrrltЯ сl'б'скttrМ fосII0дilрIOваtl IIя вц]rIOг l}ilKoII.,дaBcTl]il пlоло заборонrt за"lуrIеIlIlrI
фiltапсовrlХ ltKTlrBiB вiл фiзrl.rпrlх осiб iз зобов'rIзirIIIIяlll щодо IIасI.упIIоI.() Тх rIовсрIiсtIIIя.
'l'оварис'l,во не заJIуltас фirIанссlвi актиllи tзiд фiзичrrих tlсiб iз зобо в'яза}l Itя ]\{ щодо Hac,IvпHo1.o ix
IloBel)H(,It||я

!от;rrtпtаlrпя суб'сктопI l'осполltрIоваtIIIя l]цMoI' :lаlt'IIолilвсt B:l ЩOло лOпус1.Ilмtlстi суиiщеtlня
oкpe}Itix госIIодарськIiХ ollepaltiii, IIil rIровалrfiсrlIIя яKlrx сl,б'r кт о r pll лr,r в .rliцt,ll;ilo.
Виходячи:J IlадаIIl"lх докуьlеIIтitз, lII]отягоNl 2022 року Товариство до,ll)иN,Iусться обп,lслtень
tIlсlдо супtiIценltя t]ровалженIIя видiв господарськоi дiяльностi.

.Щотрипrаltltя суб'сктоirr госIIоларIоваIIIIя l}IlitIOг закоtIолltвс,r,ва ltlоло rIалаIIпя фitraItcoBtrx послуr.lta пiлставi доIOвор)' У вiлlrtrвiлпос.гi ло зilк()Ilол:lвс Iва ,l lt впутlriшltiх ulrr,urrr, ,rrrrlonurl фiпансовихIIос.пt,I, сyб'сlt'l tlпr госполllрIовilIIrIrI.

ФirraHcoBi l1ос,-lуги }lilдаlоТЬся на пi;lставi доI,овору IIаjlання фiнаtrсових IlосJlуг ч вiдповiднсrстi
до законодавства гal правиJI наданнrl фiItанссlвl.х посJIуг затверджеlIих lipoToltoJ lоп.{.

ЩотрипtаrIllя суб'сttruirr 1,()сlIоларI()ваII IIя ltи]lloI,:]aKoIIoлilBc'r,r]1l цодо роllпtiulепrrя iIrформацii па
l}JacIIoпry веб-саiir.i (всб-сr.орiпцi) та з:tбезtrсченlrя 'tT ак l 1 алl,tltlс l i
'I'oBlrpttoTtзtl мас власний воб-сай,г htЦr://lombardsindikat.ccllT/ lIa якоN,lу розl(рита iIlфtrрмаItiя

flотрrtпrапIlя суб'скгtlпt госlrOларIOваIIIIя l}IlпlоI,закOнолllвстr]а щоlIо прIrt-IпятI'lr рiшень у рrrзiKoHt|llliKTy iптеlrесiв

У разi виникненtIя конс!.пiк,l,у irrTepeciB. РirtlеIlня у фiнансовiй ус.гансlвi ilрийN{аIоl.ься
вiлповiднtl до Закtlttу Укр:rirtи <lIpo tPirraIlcoBi Ilослуl.и та дер)кirвI]с регулюв:lння риIIку(litзансtlвиХ IIослуt)). у 2о22 роцi виItалltiВ виникне}lIIя коllф,лiкrу irr,r,ср"Ёiu у сРiIlансовiй
yc,r,altoBi t]ияI]JIено tle було.

,Щотрtrиаrlltrr cyб'clc'l,trirr I,()сIlолilрюI}аrl tlrI вIi]}tOг,JiiкоIIодаrlс,гв1l цlодо вiлповilдпостi lrpltMirrlcrrb, y
rrKlrx зlцiйсlrtос'l'ься сYб'ск'гоlr ГосIIоlIарк)ваIIпя обслyI,trвl,вitlt пrl к,пiсп,гiв (споживачiв), достуlIпtlстiл.llя осiб з iнва"цiлttiстlо та irrulrtx 

_пlа.попIобilIыl llx l-1rу,, uu"""",,rrrl вiлповiltно ло леl)жавнIiхбулiве,,lьних норм, IIрllви.II i сганлltртiв, 
''lo д,rоп.,.",, n.,, 

"но 
пiлr верджусr.ься tPlxiBueM з IIIiTalIb

rехпi.tпоl о обсr,ежеппя булiвель l.а сIIоруД, якlrii мас кваlliфiк.rIliйllrrй 
""pru,Pirao,,,,Г{ля перевiрки, наl,t були lta.,taHi вибiрково Гксперirri ou.nuor,,, пitr виконаrltllr робiг,l[ронс.r,"ння le\lli'llI(lI\) l,бсt,.,;lссttttя ttpиrtitlleHb . Btt tlLHi cKcrlcptn\l t lL]\Ili,lIIol ,, rrбсtсlttснltя

бу,.liвс"T ь i сrlорул IO.M. Сепlltо. якиЁ,l 1,1ztc rtвалi(liкацiiтllий сср,l.ифiкат ."pio Л,в JV! 002975
вiл 12. ]2.201З року, який проводив обстслtенtllt.

l0



/{о,tрппrанпя суб'скr,ом гOспоjlарiоваll IIrt Btl]!lol, ltilкоtIодаr}с,гвit що/Il0 BlleceIIIlя счб'сктопt
госtlолilрк)ваIIня illформацii ttpo Bci своi вiлокрепlленi Пiлроllлi",rп ло €)lIlпого llepiкaBIl0lI) реестру
юрll]ltIlIIII|Х осiб, фiзIrч|lпх осiб - IIiдпрrlr:пrцiв та l роrtадськlrх форпrув:rIlIr Til до Щержавноr.о
ресстрY фiпаIlсовllх YстаIIов lriдповiдпо д0 вtlмOг, устаIIоl]JIеllих зак0II0давс'I.I]0D'

Iнс]lорr,rацiя llpo Bci rriдокрсr{лсIri IIj/]роздi,ltи 'l'овzrрис,гва внессIIа 'Говариствопr до €]l{иного
дерпiавноt,О ресстрУ lоридичtlиХ осiб, фiзичних осiб пiлприепrцiВ та I,роl\,1алських форп,tуваtIь.

!отlrипtlttпя суб'r:ктопr I осIIoдарIоr]ilпня вимоI, закоllолавствil Щ()лtl Brl)'Tpirrlцboгo к11Il,гролIо та
вttутрiшllього аулrtr,у

Товарисr,вопt дотримtl]Iо норми та Rи}lоги закоlIодавс l Bi], щодо вн5,трiшньоl.о K{Jl]1.pOJlю .[а

внутрiшньоt,tl аудиr'у. (l Iоло)I(еIlIIя про t}iддiл вну,I,рiшнього аудиту (lttlн,грсl.;ltо) за,t.вер/,l)I{сIIо

рiIllсllliя]\,l Заl,а.rrьних зборiв засновлIикiв 'I'оварис,l ва вiд 01.09.2015 року Jrll 1-}3It). Про,t.околоп.I
м 6-BIt Bi,,r 08.08.2018 pol(y бу,-rо призllаllсIlо особу lta посалу ксрiвllика Вiддiлу вн\,tрiшtIього
аудlл,l,у (KottTpolrKl).

"[olpllltltHHЯ 
сlб't Klou l ocll{1.IapIoBnIt||rl BIt1lol, lllKuHUЛaBcIrta llltlлtr loliBKlllrltl JlolpaxrllKiB

ГllBllllltc I Bo\l ,tоtРИvlнi нOр\tи т3 BltNtUI и tll(()HUдilBc l ва lllo.tU гUliвItови\ purplxrHKiB,

[отримаltttя суб'скто;rr I,осполарlов{IIIIя BtlIrtor,зaKoHollilI}c,r,r]a цlOдо збсрiгаllпя fporUOBtIx KotuTiB i
ЛОltvМеПТiВ Та llarrBПocti пеобхiднrtх засобiв безпекlr (зокрепrа сеirфи лlrя зберiганпя l poпlor]ltx
KlrtlITiB, oxttporrlly сиt,ttlt.,riзirцilо r,а/або вiлrIовiлну oxopolry)

У Лсlпrбарrlli ttаявIli необхiднi засоби, якi забезпсчуIо,гь налс)I(IIе зберir анItя гроrUових коштiв гаr

докумеttтiв. зокреN,lа прLIп,l iI ttсIIIIя лоплбарДу та вiдокрсмлсllих rli7цроздiлiв JlоN,lбарду об:rалнаtIi
Ссйtllrllи _l,tlt tбсрiгlltня lрошuви\ |((llI]гiв,lil о\орtrlIIIоIо сиtнltлiзltuiгю,

/]trTp и irraIl tr Я суб'скr,ом гocIIoj(aPIOBirIItIrI ltи]ltoг зaKolro]litltc,tBil пlодо рOзкриттtl illtРормаrцii щоло
порялку формуваtttlя статутIlоI.о кirпiта:rу (iсторiя похо2lь..еппя KorrlтiB)

!"lя лерсвiрlси. tlап,l бу",tи Ha;latti Розпоря;llксttлIя I Iаtц<омфiIлпtlс:lуr, Nlr 704 Bi,,t 18.04.2()l9 рокуllJ Ло|о t)l(cllllЯ набУ't tя l)ЛbIt(,ltL)lL) fl.П, icrurrroi' y,racri волtlлiння U сгlt) lHO\ty кrпiгшri
Тсlвариства у розмiрi З7.5% та РозtlорядтtсtIItlt НаI lкоп,tфiнгtоСлуг М 705 Bi,,r 18.04.2019 року IIа
II()lOЛ)ItсНН)l ttltб5ttя Гlltt,ttовиrt ll.(', icttltHlri )'lilcгi во,lолiIIlIя в clal)tttolt1 капilалi
ТОВаРИСТВа у роЗМiрi 25 %. Iнша irrфорплацiя. стосовIIо icTopii гttlходrкення коштiв, пI-1и

форлrуваtIIlя cTa,l ч,гilого каlIi,галу. IIе Ha,t/llaвaL,Iacя.

2Joтplrпrallllя суб't:к гом госпоllарIоваIlIIrI Bll}I0г закоIlо/lавства щ0I() розкриrl я /l?Kcpe.]Ia
IIоходжепtIrI складовIlх !tacTlIII в.IIасIIого к:rlIiгалУ ( каIliтал у дооIцilrrсах., BHecI{L до
,lодаткоl]ого капiтаJIу)

I{rПira,rl Ju(lui||Kil\ lil tlllссI(и .lo _1uJ il l l(( ,lJo l u Killli,lil,,l) Bi.,tc) rrri,

.!отlrпмаlIlrя субlск,l,()ilr ГОСIIО}lаРIOВаIItIrI виNrог зaKotlo/{aI]сTBil що/lо ро:lкрlIття iнфорпrацii
] YрllхYвiilIIIяNt t]Il]\r()I'Ii NIiжнародllllх с l анlцартiв (liHalrcoBoi звit,llос,l,i вiдrrосно пtетодiв
rluiнки сп J,lаве_lл lllloi вар l tlcr i а к l ttBiB

lll(lорпlацiя Щоilо розкри'1'l,rl l]иNtоги МilttнсLрirдIrих с,l,андар,Iiв cPiHaHcoBoi звiтнос,li вiлtrосно
ме,гсl;1iв оцiнltи сttравсдливоi' tl;rpTocTi ак tивiв не l]o,JKIrиIa
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!о,l,рипrаrlнЯ ломбарлопl ви]rrог зllкоIlОлilвстr]:l lцодо llartl]Ilocr.i у lrього tlкре]rrого
нежl{,I,JIового rlpltMiIrцclIHя (rla llpaBax BLIaclrocTi або корrrсr,уваrlllя), призпп.r€IIого дJlrlIIilдання фiнансових IiосJIуг ,l,a cyllyTlrix послуI, ,цомбарлу (з ypaxyBalrr,nn o"n ua щодозаборонtr розr,апIуваIIня llрlrпriщеlIтlя .цомбарlцу l} NtaJIlfx архiтектурних формах,TliпIliacoBllx або rrеlсапir,алыIих спору/цах), i спецiа"чьпоt,о мiсrдя зОерirанirп зас.l,авJ,-Iеtiого
пrайна

У 'I'оварис,t,lза 
с: clKpeMi нслtи.l.ловi примirrlсltня

fJотрrrмаllня ломбардопI вимоl, закоIIолавс,I.ва щодо HariBHocTi у нього tlблiковоi та
ресструlочоi систсNtll (програпlIlе ]абезпс.lеrlltrr ,га спсцiа.,rьне ,"**ri""a обllадIlанrrя), якi
Вi/ЦIIОВiДаЮr'Ь BtIПIoI'ilN' ]аКОНOдавств2l., i передбачаlоть RсдепIIя облiку операuiii з lrirlд:rrlHrr
{lilraHcoBrrx послуl, споiкIlв:lчаNt та ltолапfIя звiтllостi ло НБУ
Рсс:с,грvк)чИ систеi\,1а 1'оварис,l,ва вiлповiлаС l]иNlоI,аN,1. :]аI(он(r]аtsства i персдбачас tsелсIlня
об,лiltу операцiй з IIадitIIIля фiнаrtсtlвих lIослуI. спо),Itивачап.1 та поданIlя звiтнооii до LtБУ.

Що],рrrrrаIlпя рOзкрI!ттII Лопlбарлопr iпфорпlацii IIро кiпцевого бепсфiцi:rрlltlго B;IircHrrKa (у рilзillaяBtroc l i) la clI)\Kl\l)Il rr.lltcllocti

КitIцевипtи бенефiцiарними власниками ПТ кЛоМБАlrД (с]ЕЙФr, згi/lн,.l наданих нап,l
дtlltуп,Iен,гiв ,Ia даIIих €lдиItого дер)I(авного pcccrpy юридIrчних осiб, фiзl.rчrrих сlсiб -
пi.,ttrрислtцiв T.r грома](ських (ltlpMyBattb, с:

гулы 1ов плвло сllмIн()виLl
1'ип бсrIефiцiарttоt,tl володiltня: Прямий вирiIltа.,rьний вttлив
Вiдсо,r,ок rIастIiи cTa,l,yTllot,tl KaltiT".,ty в ториличllili особi або вiдсот.tlк прав[r гоjIосу в
lори7lичнiй особi: 90

l,ульцоRл ЕJIЕ()норА N4иколлiвнА
'Гиtr бенефiцiарllоt о во:tодiння: Прямий вирiша.ltыtий вплив
вiлсоток частl(и статутного ltапiта:lу в lоридичttiй особi або вiдсо.l,ок лрава I.oJlocy в
tоридичrtiй ооtlбi: 5

г ульц()вА д]АнА IIAR.]tIBTlA
ТиrI бснефiцiарrIоr,о володiння: I Ie пряпrий вирiшаtыIий вплив
Вiдсо,гсlк аIастки с,гату.гIIоt,о капi.га_,rу в tорl.tди.lнiй особi абсl вiдсотоrt llptlвa голосу в
rориличнiй особi:5

Струrtгчра власнrlстi ,.lомбаllд1 , с гltllU]\I Hll лаг) на/(ання аулиту, вiдtlовiдас: вип,tогапl,

\,littic t сllс I llit tIli ttltttcitl Уltlrlll't t tt l 9,()j.]()] ] Л! ] б.l

OCllOBHI вtдомос,гl про дудиторд тд дудиТорсjьItУ (I)lPNIУ

Повllс найrrснуванltя лулиторсько - коrIс]АJlтингоl]А
ФlРМА "l-PAHl'bE" у виг;rялi 'l'OB

Кол €]ДРПоУ 2102642з
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Мiсlцсзlrахолiксн llll

,Щir,га держilвноI pcccTpalдii 2З травня l995 роф

Нопrер ,l,a 
дат,:l вилачi ."ПЙ 

"" 
,lр;

вtIссснIIя в ресс гр ау]цIl1.орськIIх фiрм та
iry,,lllтopiB, яIrti llа7дають аулrlr.орсысi
II ос.цуI,1I Роздiл СУБ'СКТИ АУДИТОРСЬКОi

лIяjlьностI, яItI млIоть прАво
пi,Oво,,[и,l и оБ{ )в.язковиЙ дули г
ФIнднсоtsоl зtsIтIIос1.I tIIдприсмаiв,
Iцо ( l АlIовJIять (.усIlL|ыIиЙ III гl-рЕ(
(https ://wr.r.r,v.apt_t.cot.n.ua)

Вiлповiлlliс.гь сIlс.tе]}tIi r.uuйrю *.o" ai !ата рiшення IrIcrreKцii iз ,,aбi.,,,oreu"" ок*п
2З, l I .202 1 року, Лл 96-кя

Kollr :tK,l lrrrii ,l.cлct|ltllI
(0482) з2_46-99, 067 5561зй
www.gгапtуе.соm

l}сбс,горitllса аuditl.rggгапlуе.соm

OCHOBHI I]IДОМОСТI ПI,О ломБАрд
ПовlIс наr:iменуваIrня повl I Е -tоlJАlDи(,тв(l JoM ьд I,J

l'()B (КАРА'l'-Кl'ЕЛI,1Т) I ItO]\'lПAHlrl)

МiсIдеlllIаходiкенlrяl 0З056. п.r. Киiв, вулиця Гетьпtаrtа, бу,,tинок 25Д

.Щаr,а державноi рсс,страцii заItису: ()6.05.2009
Номер запису: 1 07З 102 0000 017289

СвltоItгво про ресlс,гр:rцiltl
фirlаrIсовtli !с.гаllови

Розпоря2рttеI ltlя l{оп,riсii'вiл |(l.О7.20О() р. Л! 558, кол
(liHaHcoBcli установи l 5()clloBtti вltдlr дiяльlltlстi lзiдllовiдtIо

до стату,I,IIих доltупrентiв
1-1.92 lllm; nu.,t" *р"д" ц пЙ,"

З0 000 000,00 l,pH.

1з



Засllовникll Jlопrбарлу |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ --
l 
вrдпов|дАльн Iстю "кАрАт_крЕдит.,

|Кол С!РПОУ засновника: 375009l l

|Алреса засновника: 04l I9. м.Киiв. Шевченкiвський

]Rайон. ВУЛИЦЯ ДЕРЕВЛЯНСЬКА. булинок I 6

|Розмiр внеску до стат}тного фо"ду (.рн.): 3 000
]000.00, Частка |О/о|,. |ОО/о

|_*._*_.--.'_-_
ГУЛЬЦОВ ПАВЛО СЕМЕНОВИЧ
IRлреса засновника: 6548l. Одеська обл.. MicTo
Юtltне. ВУЛИL|Я ГРИ ГОРl ВСЬКОГО ДЕСАНТУ,
|булинок 1 2, квартира l0
Розмiр внескуло ста]утного фонлу tгрн.l; 27 000
000.00. Частка 1О/о1: 90%

КIНЦЕВИЙ БЕНВФIЦ]АРНИЙ ВЛАСНИК
( контролЕр) юридичноi осоБи -
гульцовА дIАнА пАвлtвнА. укрАТнА,

КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ ВЛАСНИК
(контролЕр) юридичноi осоБи -
гульцовА влЕонорА миколАiвнА

КII ILlЕВИЙ БЕI IГФILlIАРI IИЙ ВЛАС]НИК
{ l{OH I PoJll Р) ЮРИЛИЧIlоi'U(,оБи _ г} J|ьцоl}
ПАВЛо с]ЕМllНОВИч

Всб - сай,l (всб - с,горiнка)
Лопlбар,rtу

lornbardsindikat.com

OcHoBHi вiдомосr.i про уl}Iови договору та аудиторську перевiрку

Ауди,горсыtа персвiрltа проволилася згiднtl уголи Np 447 вiд 3 ] сiчня 2023 pclKy.

Перiол, яlкrrпl .xolt.,Iolto провсдення ауllи,гу: l lcpeBipKy гIовI lоl-о l,овАриствА(JlОМБАРД к(]ПЙФil 1'OI] кltАРА'I'_крЕдит; I компАнIЯ) проведсIIо за перiод з
01 сiчllя 2022 року lro З l r.рl,дня 2022 pclKy.

flaTa Ilочатку та /lа,га закiIrченttя аулIIч-: Тсlвариство trеревiря.гtось аудиторами з l 3.03,202З
року по З 1.0З.202З року.

IlapTllepoпl iз зitвдirlIня
(K:l I{lчо в rr пr па pI,II сро
po]y"IbTa,l ()i}l яког0 с
lIезilло}кного ШевчеlIко 0.Il./.-

\rп]vс|) pc(clпJrlrl\ |'L| ( ln UUll]6)|Qевqzф*з.-rgУ\{уэноtZ
04.04.2023 року

бул. 15

l,+



" l ol]

л" н ,йll лыпгл л,й.{опl! (стлlOdгту)
6rrl a,lepcbKolo об liffу "]ып lыli чимоги lo фiqJрсоhоl 1ф,hосli'

Дата (piK, мiсяць, число)

за сдрпоу
ri клтоттг r

i]xjl
за копФг
]а квЕд

0504954042
знака (oкpiм роздiлу Iv ЗIrirу про 4tiBaHcoвi рсзуль-tати (Звiту про сукул]Iий дохiд) (форма.}Ir2),

гроlчовi показники якого Ilаводяться в грпвнях з копiййми)
Складсво (зробити позначку l'v!l 

у вiдповiднiй клiтинцi):
за вацiояiLпьнимл поло,(сLнями (стаядартамп) бухr.алтерського облiку
1.1 viжll]годllичи ! ldlJарlаvи фIl1.Ilсоsоi iBI lllocl j

Баланс (Ззiт про фittаtсовпй стаIl)
Зl Iрулllя 2022 р,

]\кl,иR
код

I 2 .l
L tlеобораllliпкlхлп

Ilематерiалыli {lкIиви l000

L(lOL

накоппчепа аNtортизацiя {]02

Hera!epлIeIli Kallira]пJli i!BecTиl(ii (.](]_i

0l0 ll 2з2 l4з
0]] 2] 60Е 2] 608

0]2 12 з76 2] 465
lнRсстUцiiiна нерухомiсIь 0l5

лервlсllа вартlсгь,пвестиц,ино, яерухомос1l 0lб
,lII]. lrIпcc,x,1,1Ilo, Ir.рухомо.п 0ll

Ло Bl остроко Bi бiологгп li активи 020

rJ l,lj\,,l ,,lbi , 02l
вакопичсяа амортлзаlп,l довгострокових о,ологFlних актиOlD 022

Доп гос,.роко! i фiнавсовi ;нвсстицiiI

якiоблiковуютьсi за методом участiв капiтмi
iнших лiдприсмств l0]0

iHпIi {hiHaHcoBi iнвесl,ицij 0]5

Довгострокова лебhорсl,ка ]аборгованiсть 040

Вiлсlроченi l(rlaтKoBi акl rви 045

ГулвiJl 050

вilсlрочснi акsiзицiйtli витрати 0lr0

Зf,пипIок KonlTiB у цсlпра]liзоsаlпlх страхових рсзсрвнях Фондах
Ill! i ]lсобо|rоlIli aKl]jD]t l090
Усього ]а роздi.jlом I l095 ll2з2 1.1з

IL ()бороlllillliIпBи

1 100

l ]0l
lrclrB.Plllclr. виl)обjllrLli |о ] ]02

]]0]
l l04

llоrочlIl б]оIог[tl]i лкпlвл lll0
Лелози1 и Ilересlрахування ll15

ll20
ДебiторсLФ забор.овдliсгь ]. продукцilо, товари, роботи, послули ll]5
ДсбiторOька заборговапiсть за розрахунками|

l,]0
]5 ll

у гоIlу числl з !олпгку лr лDиO!ток ll
Дсбiторська заборговаяiсть за розрахункамri з нараховапих доходiв .10

Лсбiторська заборгованiсть за розрахуllкамп ir внутрiшнiх Dозрахункiв l0
Iлlllr !lоточlIа псбj r орсьха зtбоDговаIliс п, 55 l9 554

l lOIo,]Ili (])пl!нсо|i illBec,tlllii
Гропli та ix cкniHarlc)п1l 2 900 бl17

2 684 5 9l]9

]lб ]2Е

l]l I])ати !!i]бlllrir l]cpnt:110 '.0 18]
tlacrK! Jlсрсф,|rховикr у.трrхових рсrсрпах 30

DсзсDвах довгостDоkових зобов'язаsь lltl
рсзсрпах збиткiIl або рс]срвах налсжн!х sиплат lt82
рсзсрпах ltсзароблсllих uремiй ] ]l]:]

]



lrllllrlx cTp!xoBl jх рсrсрвrl l l l]t

I},lпi оборотнi ак,ltlвл ll90
ycbOt о rл DоrлiJо[, II l l95 зl з()з _]5 508

ll l. llсобоDо| пi rKr хвх. чt DлMvBrзi xJ, lIDохrжу. r ! l o!l,! впбч.,, l200
l]00 12 535 ]5 65l

IIacxlj кол IIа кiIlсць

l

l. BJlrcllllii xtt,li,rrl
ЗаDе€стDопанлй aIlаiiовлii) каIliгап ]400 ]0 000 з0 000
I]l]cO]illno ]rcraDucclDosr]пo cIaI\ пIоJо Iirпjrа ]\ ]10]
l{aIlirUly лооцillкrх ]405

1.1

]4
]4 2

Резервllий капi,llй ]J ]0]
llc|(!Lo.Li]1.1rLli] ]р]буL{)((l с lo]PrIII]ii lбll ок) l420 (2l9) (l55]
llcorllr, с Iljii kа lr ful ] 025 ( 2286

1,1]0 ( ) (

1,1-15

ycbot о li |)о}лiпOil l l,|95 26ll57 2? 660
ll. j(озI Oс | Dо|Фвi фбов',|lллп, i ]хбсrпсчспш,|

I]iпстDочсlri подf,пФлi Фбов'язаян, 500
Пс сii]lll фбов'я]а]tl]я 505

,llовгостроковi кредити баlIкiв 5t0
lH!Ii ловгостDоковi зобов'rзаllIlя 5l5

1_ý20

]52]

lljльозс { )]lrr cyBrI]H, ]525

]5 ]0

резерв ловгострокових зобов'язань
]5]]

]r.]]
рс]срв IIс]rроолсlпlх lIl)c}l jIl l5з]
i] lll] clpixoRi рqjсрзл l5]4

IlIлсстицiйнi коlпракти l5]5
lr.10

l'.r.DB lI. Il]lI!ar у rx.K ]п, у l5.15

]'cb0I о li l)оцiпом Il l595
lII. Попл|хi lобоR'r)rп|ш j rltб.lllсч.llл,

l600
l605

потоtlпа кредиторська заборговахiсть заi

,lоslостDоковими ]]обовtязаlllrями lб l0
товари] роботи, лоспуlи бl5
porp.xyllkarlп з бюл,кстом 62о 69 26

у ToNly чиспi r ]юлатку tla lIDибчrок 62]

розрахуllкаrllи зl страхуваIllIя 625 8] 27

Dозr,ахчнками ] опJlати пDацl 6]{) 299 52

l Io]o,Ilra KDc.ul гоL)сь(r ]raопI oBalIicrb зr l)озпiхч1l jl

ПотI)чlrtlкпсх тоDська j.'боп|опаIIiсп, jl в]|чIDiIUll]x позDпхчllкrз l

]оточl|а кпсд!тоDська забопгова!iсть за стпаховою дiяльнiстю 650

погочlli rабезllечеllll,

/1.холl j !riiбyTlIix llcpi{).1is ]l]6
l]inc ццlслi rn[jiciiilii rохолл Bijl пс|rсстрrховпкlR
Iпllli поточнi T обов'rзапля (l90 11 002 7 886
}'cbOt о rx Dor;lirIort lIl б95 l5 б78

l\', }()бов'пlilItlr. пов'я,!tIi l l|еOfiороIол п itllпtsrMп.
\l|,пll\,lllllnll,l l, llI,1,1,1л\. l:, lI,1l1,1!|, ьш,i\ ||,

l700

v t]пcltl пttDTicb актпвiв llслсDжаsпого псвсiiiвого фонду IlJ00

|900 12 5з5 з5 65l

l(ерiвпик

Го]lовпий бухгал,aер

Jl!Ic!lx l]A.lEPl}t l}ll A"Illl()l}ll ч

Illlг1tponl Iлпл Косlяll rпlliвп,l

| кодифiкатор адмiнiстратлвяо-територiальних одиниць татериторiй територiмьлих лромад,

2 Ви]начаеться в порядку, встановленому цснтра,lыlим Uрганом виконавчо] владн, що pcal ilyc дсржавну полiтику у сфсрi статистики,

2 ]

]0
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А:чй

\
,rА
llаl
|Ё
ч/о/

ъ/]

,'l,r,,trlri,..rll(,||,,,,rrrc,,,,, 202J | 0I U

во "jlrlпlбарл "CeiitD" l'оВ "Ktlpal,Kpc,lltl" i ,,,, .'дрТ1,'1'J з650951l]

l ,,ll\1.1 ) ll ,lч

:]8i I, Ilpo фiпаuсоt]i резу.llь,r а гlr (Звiг прtl сукупttиir лохiл)
за I'itr 2022 р.

(Do 
р Nl a,i{q 2 к ол,,u ;1 l< vldl:ll--БO l о оз l

l
l>
lB

\

стаття кол
рялкll

:}а }Bil llпii
п срiол

За ала;к)гiчIrriii
rtерiс_rл

попсредпього
l)oKy

1 2 3 1
tIl.tс,гиii лtrх1;1 Bi;1 решrjзаltii ltllолуrrцiТ (ToBapiB, робir,. ttoclryl ) 2000 20 064 31 064
Ччс,пti зчробilеlt| спlроховi пDе|lii 20]0

tlllc..lt i L' ttidttltcu tli, BQIL)64 су,l!а 20ll
t,lp е,11 ij', 11 с |) с li о 1 l i у 11 е D е( пlD ахча ФlLlя 20l2
:J,l| l1 |а рсзе|)ву l lеза |)()0ле1 ! ч-\ п |)с_ll l ll. Bqi|o|||l (:L|!4 201 3

змiнq часпкч lхереспраховuкiв у резервi пезаробленuх
поемiй

20 ]4

Собiварr,iс,tь perl r iз tl в а tl il'i llpol1ytttlii
( говапjв.побiг. tlсlсltчг) 205 0 з ]45 5 19з
Lhtc пt i tttlt tcl:ct li збtlпlкч з11 чll DllxoBl1,111I Btl11 !а D1 l],llц 2 а70
Ва.цов иii:

прибуток 2090 lб 919 25 87l
зблlток 2095

Щохid (вuпропlч) Bid злlittч у резервсLr doBeocmpoKoBl,tx
зобов'язань

2 ]0.5

Дtl-rit) (BпlltIlattlп) Bir) ,зltittu itttttut cпl]ltlcxit|\ |lс teIlBiB 21 10
з,\1 i llL! i ] ! Lц ll.f (:l]l pt!xoBLlx Dезс Dв iB. вq,lов|1 clllal 2lII
з,\l i ll а чсlс|п llLl п еDеспl |,lаховч KiB а i t tutll,\ сп1 Dаховuх Dезеl.)в4х 2l!2

lншi оttеоltцiйнi лсrхоли 2120

у пonry чuслi:
loxid BiO змiнч Bapпocmi акпuвiв, якi оцiнююmься за
с пр а в ed лч в о ю в ар п i с tп ю

dохk) вid первiсноео вttзнання бiолоеiчнuх акшuбiв i
с i льськ о е о с п о d ар с ьк о 1' пр о dукцi|

2l22

dохid Bid вuкорttсmqння ко1,1лпiв, вчвiльненцх Bid
опоdаtпкl,ваttня

212 3

Алпtilriст1,1ативtli вl,tт1,1ати 2l30 14 02з 2з з62
Виr,рати на збчr, 2l50
Ittttti otIcpaIlii.illi ви,I llil,t t.t 2180 2 8з2 2 42,7

у mому чuсJli:
вuпрапttt Bid з,лtittч варtпосmi акtпuвiв, якi оцiнлолопься за
спр а в edl шв о to ва р пt i с п to

2]8]

вuпрапlLt вid пePBicttoeo вltзltаtчtя бiоло2iчlluх аktлuвiс i
с i ль с ько z о сп о ё а р с bKoi' п р о d у к цii'

2182

Фiltапсовий рсзультат вiл операчiйltоi дiялыrостi:
ппlлбчток 2190 64 lt2

зби],ок 2195
дохiд Bi,l ччастi в капiталi 2200
lншi dliHaHcoBi лохолrl 2220
ITltlli дtlхtlли 2210

у пlому чuслl:
doxid Bid блаzоdiйноi' dопо.lлоzu

2211

ФirrattcoBi Bи,ttlla,t,tr 2250
BTt,laTll гзiл ччастi rз капiталi 2255
lншi витратrt 227 0

ПDttбупоtс (збttпlсlк) Bii ctlt:tttctt, ittchlлlii' t ta ,lto Hetпa|ltli спtаlппli 2275

ко,
202з l 0l 0l

з 650951l]

l,йоl



B}lr"l результа1, /(0 0IIолаткуваIlIlя i

Прибуr,ок (збиток) Bi21 trpиttrttlctlcl'i;lillJlbHocтi пiсJIя

фiIIltttcoBtlii pe]y"IbTaT:

II. (

Стаr,гя кол
рrIлка

за звiгttrrй
перiол

за аналоt iчttпl"л

rlсрiол
поперсдцього

poKv
l 2 з 4

/looIlilIKa (yIliIпia) ttсобоllотlrих aK1,1,1BiB 2400
lооцilrка (yrliHKa) r]liнатlсових iнст1,1упtсltтiв 2.105
l IаксltIичсtti KypcoBi рiзнlrцi 24l0
Частка itrшого сукупного доходу асоцiйованих та сп]льних
пlдприсмств

2415

I trlllt,tй суttуltнllй,,ttlхiд 2415
Ilrlпrtii cyKyltпrrli ;кlIiл ло оtlолатк\,вацlIrl 2450
По,,1а,ltllt lla ttрибу,t,tlк, lIоR'язанпii з iгltllltпt cyltvпlttrM.lltlxo]lolt 2455
ItrtIIltii сl,к1 ttttttii,,lori,l lticllя 0lI()]la,|,ti!Ilallllrl 2160
(l1,1tvttltлli лохi,t (сr,пrа pя;lltiB 2З50,2355 r,a 2460) 2165 61 82

l II. ЕлЕNIЕнти опЕр лт

Назва cTaTTi Ktllt
prl]lKir

За ]BiTHlrii
rlерiод

За дlIдлогi.rtlrrй
перiол

IrоlIсрсдцьоl,о
роItY

l 2 з 4
Мtrr,ерiаltыli заr,ратlr 2500
Витра,ги tla oltJlaly l]рацi 25 05 2llE 8 642.
Вiдрахчваtllrя на соцiаltьнi захолll 25l0 462 l866
АшIортtlзаrliя 2515 ll089 5 9l5
Iншi oпelэaLliiiHi вrt,t,ра,t,и 252о з 186 9 з67
РlзоIl 2550 Iб 855 25 790

лхунок покАзникlв пр

Скориговаltий чис,гий прибуt,ок (зби,lrlк) tta

KepiBtltlK

Головпий бухгалтер

лис]их вллЕI,Ir:I в],I,лл]iiовиLI

Ml,KapoDa IпIIll ItOclJIIlTиIllB]Ia

lIазва c,гirr гi кол
рядка

за звi1,1rлii
l t cpio,,1

за апirлоl,i.Iн и r'i

tlерiол
поlIсрслпього

DoKv
l 2 з 4

Серелttьоtliчна Ki_rlbKicTb пDосrих акцiй 2600
СкоDtIговаtlа сс1,1с]tньоt,liчltа ttiльltiсть llDocTrlx tKIIiIi 2605
tIrtcTtlil ппибv,t,оti (збиток) IIа o]IlIv ItnocTv atcTlilo 26l0

26l5
лtrвiлеtlлtл Ila одIIy пDостч акцiIо 2650
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\ч{UvэнU-иl

I. Рух KotllTiB ч резу_lь гаr,i оперлrцiiiIIоi дiяJlьносl,i

вlд вlдсоткIв за зLцI,1lllкil[iи коштlв IIа

Надходження вiд отримаtпlя роя.]Iтi, авторських
винагорол

Вllтрачання на olr.tlaтy:

чаII]Iя IIа оплатч зобов'язаltь з IIодаткч IIа

lta оtIлатч зобов'язаI]ь з лоJlа,lку lla лолаrlу

IIа оttла,tч зобов'язlLtлl, з illlltих

IIаIlIIя IIа оllла'l'у зобов'язаltь за cтpaxoBIlM]l

144 931

tltrcTпii pt,x KoltlTiB вiд olIcDlrttiiilroi дiяльпостi
lI. Рух копlгiв у рсзуLrы a-r,i ilt Bec,t и t(iii tt oi ]tiлll ьпос,t i

I Iадходяrсrпrя вiд 1,1еа,пi заtlii;

Надхолrtспllя вiд оr,рllпtаtrих:

.)кеНlIя blJ dllo) l l)l JL)'llpHLt'l,' пlДпР|lг\l(|вil |]
llllllol 1,ocIlo,IlapcbKoI олtlIIлII1l

Ща,гt (piK, пriсячь, число

за СДРПОУ

код1,1

202] |0l пl
з650958з

(fiайменуванпя)

Звiт про рух гроluових коштiв (за прямим методом)
за PiK2022 р.

ФормаNа3Ко.л.оДКV,dl:l-JббЙ_l

IHпti надходжсння

пY
lрдпт



Витllачаlttlя tra придбаl ttlя:
(litlаltсоtlих ittBccTttttiй з255 )

llcoOopoTIIl,x aKTrIBIB з260
Вилла,t,и за ;1сllивitтивал,tи з210
I3ttL1'lачаtlttя lla IIадаlпIя пOзик з215
Вrlrрачатlrrя lTa лрt.i;lбitttltя дочiрriьсll,tl tliлltllис:мства та
1I]шо] ]{)сllоларсьt(оl одliницl з280

( ) ( )

lttшi платежi 3 290
Llистцii pуx Kotп,riB вiл iхвесT IIl{iiiпOiдiялыIосli з295

IlI. Рух lcorlrt,iB у рсзчлы,а,r,i фittаltсовоi дiялыlос t,i

Налхо;trксtlrtя вiл;
Власllcl1,o кltпi,l,алу зз00
Оr,риьlання позик зз05
Надходжсння вiд продажу частки в дочiрньому
пIдпри€мств1 зз10
IrlIпi llаllхолlксItttя ]з40
Витрtlчання на:

Викуlt власних акцiй з з45
погаluеltнtt ttсlзик зз50
ClrrraTy дrrвi/lеlt]tiв з355
13и,t 1lачаtlня tta сlпtа,гу вiлсоr,кiв зз60
Витрачання на сплату заборговапостi з фiнансовоi
оренди

зз65 ( ) ( )

В.ит1,1ачаtlrtя IIа прI]лбапIIя частки в дочtрlIьоl\fу
IIlдllрисNrс,l,вl зз7()

( ) ( )

l}иllа.lання Htl tsиll]ltl],ll нсконтl]ольоваIlиN1 час,l'кам у
лочlрIl1х пlлприaметвах зз75

( ) ( )

Iнпlilrла,геrкi зз90
tIпсr trii рl,х liotlt,гiB вiл dlitlaltcoBoi дirr.цыtостi зз95
tlttcглii рух I,poпIoBllx Kolt1,1,iп lа rBil ltrri.i tlcpio]t 3400 з 217 -]5
Заltишtlк ltош,tiв на lloLta1,()K року з 405 2 900 2 915
[]ttltив ]пlitltt l]il.]llol,Hl]x ttyllciB rla за,,lrttltоtс tcorrI'r'iB з4l0
l]аltипlок KorrlTiB rla кitlсlц, року з4l5 6 ||7 2 900

Керiвник

Головниl'i бухгалтер

-пислlх вАлпрIи вIтл.цtиовиtI

}IirKaptlBa IItIltt IiостяIIтпIliлlIа

( )

)

) ]

) )

'i

)

) )

)

,)
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., , 
" 
л. iz\,',.'t

Hcp0:]lIo-
,tillclrlrii
tlрибl,ток
(lIeIIoKpIl-

,rrr ii
збиток)

ltlrltrrii cyltl,tltlllii
]loxi,]t ]а }lti1llxii

Сума чистого прибутку,
напежна до бюджсту
вiдповiдно до

Сума чистого прибутку
на сl,ворепня
спецiа,rьних

.r(r|It (piK, мiсяItl,. число)

",l(J[tбllрд "Ссiiф"'l'Оl] "lt.tрll.Крслпl " i Kolttпnlliя'' за еЛРПОУ
(найilецуваIlIIя)

Звiт про власпий капiтал
за PiK 2022 р.

коллl
202з 0l 0I

]650958з

Форltа Лц4 Кол за ДКvДГ-бОlПls l

(пniipuIlii)
Kaliil,a.:r



l z з 1 5 6 ,7 8 9 t0
Сума чистого прибутку
на матерiальне
заохочення
Вltески 1часнuкiв:
Btleclttt ло KaltiTa-ly 4210 7з9 7з9

ПогашсLIrrя заборгtl-
BaHocTi з Iсапiтапу 4245
вилччснttя ttапiта.lrу:
IЗrtкуt t аttrliй (,lac,rrlK) 4260
Псрепролаж викуп-
лених акцiй (часток) zl265

Днулtоваltttя виtсул,,rе-

tltrx акIliй (,tirc t,oK) 427 0

вилучення частки в
KaпiTa.lti 427 5

Зlrсншсllrtя lKlttiHa.ltb-
lloi вап,гос,t,i акцiй .12 t0
ItlltTi зr,liни в каtliталi 4290
Прилбання (l rpo'italc)
l lcltlit lтрсlльtlваноi
час,1,1tи в,lсlчiрrtьсrvу
t t iilt t ll и i,lltcTB i 429l
|)азопr з lritl ч капiта;Ii ,1295 7з9 80]

За.цtlltlоlt trl tciItetlb
l)0l{Y ,lз 00 з0 000 l01 (]55) (] 286) 27 660

ЛИСИХ ВЛЛЕРIЙ ВlТАЛIЙОВИtIКерiвник

Головний бухгалтOр NIaKapoBa Iltпa КосгяlIтrrltiвltа
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ПpllNIll,K1.1 до olttдltcoBoi ]l}lTH()cTI

про ll()BHE ТОtsАРИСТВО кJIОМБАР:'( (СЕЙ(I))) TOI] (KAPA'I'-
МПАнIя)

Ариство dомБАрд ксЕЙФ> тов ккАрАт_крЕди,l,) I компАIIIя)
), бу,rlо c,r,Bope[Ie та заресстроваItе вiдповiлно jlo законодавс,t.ва УкраiIIи

06.05.2009 року.

Свiдоцтво про реестрацiю фiнансовоi установи ЛД N9 414 видане 16 липня 2009 року
реестрацiйний номер 13102369 згiдно Розпорядrrtення KoMicii вiд 16,07.2009р. Ns 558, код
фiнансовоТ установи l5

!iяльнiсть Товариства включае: Iншi види кредитування

Юридична адреса товариства: 03056, м. КиiЪ, вул. Вадима Гетьмана, будинок 25А.

Сайт Товариства: https://lombardsilrdikat.cor

IIl

Вiлдiлепня I{ол
€дрllоу Алреса llxceJIeHIlii

пчпк1
Латп

ствоl)епня

15 .12 7] (]5lJ5
0З056, м.Киiв, Солом'яltський район, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА,
будиIIок 25А I{иiв

28, I2.20l ll

1? 42,7з0,7lб
02l2l, м,Киiв, ,Щарницький район, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТIВ,
будинок 2А Киiв

2lJ,l2,20lli

lll 427з0121
04I l l. пl,Киiв. IlIевчснкiвський райоIl. ВУ_]IИЦЯ
IlIF]РБдКОВ^. булиrкrк 52 Киirз

2 8.12,20l i]

20 421з0711
08702, Киiвська обл., Micтo Обухiв, ВУЛИЦЯ КИ'iВСЬКА,
будинок | I 9А-l3 Обчх iп

2It, ]2,201ll

2l ,l2 7]075Ii
042l0, м.Киiв, Оболонський райоtl, ПРОСПЕКТ ГЕРОiВ
CTAJIIl II'РАДУ, бчдиtlок 27 Itиllз

28,]2.20]1]

22 427]076з
04l28, м.Киiв, Святошипський район, ВУЛИЦЯ ДКДДЕМIКА
ТУПоЛСВд. будинок 13, примiцеIпrя 57 I(иiв

28,12.20i8

25 427] 079ll
6780l, одесы(а обл., овiдiопольський район, сеJlище мiського
типу Овiдiополь, ВУЛИЦЯ TF]A'I'PAJIbtlA. будиIIок 2 ()вi;(iоIIолr,

2l],l2,2()l8

2] 427]0779 l()0()(). rr. )(и-rrlllир. вyлиця I ILI'tjМОl-И. бчл, 4 )Ки r олrир
28. 1 2,20l 8

24 427]69l]5 l0000, м. )l(итомир, вулиця Гоголiвська. бул. 5-| Жtr 1,oпttr1l
28, l2,20l lJ

26 427_]0805
68001, Олеська обл,, MicTo Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ,
будинок l3 А LIoplloN]opcbK

28. l2,20l 1l

2,7 ,127]0lJ ]0
61]00], (l;tccbKa обл,. пlicTo LIорlttlпlорсыс. l]УJ]ИI lr]
(]l I()I' I'ИI}I Iд, булиllок з/'7 гl Чо1ltlollо1lcьк

2lt, I2,2()l 1]

,12?з0826
6770l, Одсська обл., Бiлгород-,Щнiстровський райоII, ВУЛИЦЯ
l IЕРШоТРАВНЕВА. будинок 75l7

Бiлгорол-
l(IIiOтровOький

28, l2,20l 8

29 .127зOlJ] ]

67832, Олеська обл., Овiдiопольський район, селище мiського
типу Великодолинське, ВУJlИЦЯ ЦDFlТРАЛЬНА, будинок
10l Б ]]сликодолltIlсы(е

2 8. l2,20l l]

зl ,127з0852
бl]004. О,,tеськtr_обл,. NlicTo LIoplloNlopcbK, ВУЛИЦЯ
ОJI[КСлНДРIИСы(А. бу,,lиlюк 22ll ]0 II ЧорI]оп{орськ

28,]2.20I8

]2 127]0868

25006. I(iровогрat,lська об]1,. N]iсl'о_Кроllи8llицький. ФортечнIlй
райоll. I lI'ol]yJIOI( фО]' l'ljL]I ]ИИ. б),,циIIок 2 ]Л

I(роrrивtlиttький 2l],I2,20l8

зз ,12 7] 0tJ7_]

25006, Кiровогралсr,ка обл., Mic,i,o Кроllивницький,
Подiльський район, ВУJIИЦЯ ПДШУl'ИНСЬКА, будинок
54/55 I(ропивllицький

2l], l 2,20l 8

з4 427]0889
Киiвська обл., MicTo Богуслав, ВУЛИIJЯ Шевченка,
будинок 32 'Гараrца

0].0 ] ,20l 9

]5 427з0l]94
Киiвська обл,, Богуславський район, Micтo БоryслаD, ВУЛИЦЯ
l,ФРДГlКД, будинок 2 Богуслав

2lt.l2.20ll]

_]6 ,127з()905
l(и]Ъсr,ка обл,. Мироrriвський paiioII. Nlic1,() Мироlriвка.
I]УЛИI lrl l ll-]'LM()] 'И. б\,лиllок l () N4lrpol liRlia

2lt.I2 20ll]

з,7 427]09l5
КиТвська обJl,, КагарлиItький райоIl, Кагарлик, ВУЛИЦЯ
сВя'Го-l'l'оlЦЬкА. будиI!ок 2г Кш,ар,ltик

2ll,l2,20l8

]9 427з09зб
Киiвська обл,, 'l'араlllаl]ський 

райоll. ]vic],o Тараща, ByJlИIlrl
ГDРоiВ tlоРНОБИJIЯ. бYдиIIок 8 Тараща

28, l2,20l 8

40 ,l27з()91]
Черкаська обл., MicTo KaIIiB, ВУЛИЦЯ ОЛЕГА КОШОВОГО,
будиltок l l ltaH iB

28. 1 2,20l 8

,1] 427з097li З2 I ()(). X\lc]l],LtlrlU,r(i обjl,, r]рNlопиIlсIlький райоll. cc.lIиlJlc Ярмолинцi 28, ] 2.20l 8



мiського типу Ярмолинцi, ВУJlИЦЯ ХМЕЛЬI.IИЦЬКА,
булинок l8 А

44 427з098]
32000л ХлrсltыrиIlькil обл,, l'()ро,,lоIlький райоll. ýlicтo I'оролок.
t}УJIИЦЯ ГРУII]F]l}СЫ{Оl-О, бу;чlrюк 5 5/,1

]Ьродоl( 28, ]2,20l lJ

15 427з0999 02092, пл, Киiв. вул. Ллr,ii-А,гиlI0ька. б),rl,55В Киiв 0з,01,20l9

,lб 127з l002 02092. пл, Itиiв. вул, lIразька, бlч, lli Киiв 28. 1 2,20l lt

,l8 127з l02] 02068. м. Киirз. Byi, l)свчIu,кого. бу,ц,22 Ки]ll 28, I2,2()l ll

5() 42,7з l044 02217. м, Киiв, вул. l(райзера, буд,22 КиIв 21l, l2.2(1l li

5] ,1273l050 0З03(l. м, Киiв, Byj, ВерIllигори, бул, l l(иiв 2 8. 1 2,20l 8

53 427з lt)7() 01054, м. Киiв, вул. !митрiвська, бул. З/7 Iitl]1l 28, 12,20l 8

54 ,127] l086 0800l, ](иiвська обл., м. MaкapiB, вул. Д. Ростовського, буд, 33 MaKapiB 21],I2 20]8

55 .127з l0q l 0З l26, м, Киiв, бульвар Лепсс, бул. 27 Iiиiв 28, l2,20I It

56 42,7з 1l0,7 03 ]З4. rrt. Киiв. By.ll, Сиiчtиренrсо, бу:t. l 7-Д ](и'iв 2li.]2,20llJ

59 127з l lзз

07853, КиiЪська обл., Бородянський район, селище
мiського типу Немiшасве, ВУЛИЩЯ ЗАЛIЗНИЧНА,
булинок 7

IIелrilIlаспс

28,l2.20 ]8

6() 42,7з1119 08292, Киiвська обл.. м. Буча, вул, Жовтнева, бул, I5 Буча 28 l2 20]lt

бз 427]7004 74807, Херсонська обл.,м, Каховка, вул. Кооперативпа, буд.4 Ка\овка 28.12,20l 8

64 ,l27з7O]з
J100(). ХlrолыtицыttL обл.. Красилiвський райоIl. Ilic]!
I{расиJliв. l]У.]lИЦЯ Цlj] l ] ])лJIы Iд. булинок 40д Красилiв

28,l2.2()IlJ

65 427]7025 7]0l ], Nr, Xcpco]l, BylI. KorrKoBa, буlt. ll9 xcpcoll 28,I2,20l 8

66 .127з7()з() 7З(),10, лl, Xcpcorr. в),JL ]Iокришсва. б\,,,l,45. Kq]ll}c l Xepcorl 2lJ,l2,20]8

67 421з,/046 75700, Херсонська обл., м, Скадовськ, вул. ОлексаIIдрiвська,
бул. 41 Скаловсы(

28,l 2,20llt

68 12,7з,705l
75l00, XepcolrcbKa обл,, м. Олешки, вул, Олекси Гiрника, бул,
56/l ОлсUJки

28, l2,20l l]

69 427з,7о6,7 7]02l], rv, XepcolI, Lly]l, Мир),. бул. l8 Xcpcorr 28,l2,20I8

10 4273 1 l6] 75l0l, XcpcollcbKa обл., м, ОЛсшки, вул. Житлосслице, буд. l Олсшки 28, l2,20l lt

7l ,l27] I l75 7З000, Bylr, Маяковськоlо, бtц, Ii Xepcoll 2lt, ]2.20l l]

"|2 427] l ll]0 7520l, м, Херсон, вул. Грушевського, буд, l25 Чаплинка 2ll,l2,20I8

7] ,127] l l9a, 7302l, п,r. Херсон, вул, Патона, бул,4 Xcpcoll 2lJ,l2,20ll]

,14 4273]20t 7J042. rl, ХсрсоII. l]),,1,49 l'Irilр,,liйськоiДивi,rii. буп, l0 Xcpcoll 2ll. l2,20l ll

75 12,7з l211 7]0()З. N!, Xcp0o]I, L]}rI. C),Iropona. б),л.26 xcpcoIl 28, 1 2,20l 8

12,1з l222 75600, Херсонська обл.,м, Гола Пристань, вул. l Травня, буд,
l5 ГоJц ]IристаlIь

2Il l2 20l8

'.1
42,1зl2з8 75600, Херсопська обл,,м. Гола Пристань, вул, l Травпя, буд,

1l7 Гола Пристань 28,l2,20llJ

7lJ 427] l21з 74300, Хсрсонська обл., м. Берислав, вул, 1 Травня, бул. 2l8 БериоJав 21l l2 20] li

т9 .l2]] l259 74300, Херсонська обл., м, Берислав, вул. l Травня, буд. l94,
к.25 Бериолав

28,12,20tlt

1]0 'l27] ] 2(1.1
75300, Херсонська обл,, м. Новотроiцьке, вул. Шевченка, бул.
10 llовотроlцьке 28. 1 2,20l l]

82 427з l2{J5
74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Кооперативна, бу.а,
lг I(itxoIllia

l0,01.20]9

l]] ,l27] l290 73020, м. Хсрсон, вул, Святого Кирила та Мофодiя, буд, 23 Хсрсон 28. 1 2,20l 8

lJ{ 427з l306 75[l00. XcpcclllcbKa l)бJ, .NI. I{а-,lаllчак, ByJl, ХсрсоIlсы(а. бу.ц, 4 Км пак 28.I2.20l8

tj(l 12,7зlо72
250l 5, Кiровоградська обл., Micтo КропивIIицький, ВУЛИLlЯ
ПоЛТдВсЬКд, будинок 83 I(ропивIlицькиii

28 l 2 2()I!i

87 127] 7088
25009, Кiровоградська обл,, Micтo Кропивничький, ВУЛИL{Я
СОБОРIJА, будинок 22 Б КроllивниItLкий

2It.]2,20ll]

It9 ,127] l.]з2
26200. I(iроIlоlра,цсы(а обл. Ма]lоl]Il0l(il]сы(I{й paijo]l, Nlic].o
Majla ВисI(а, I]УJ]ИIlЯ ЦЕIl'l ]'ЛJIЫI^. б)]rиlюк 66 N4aJla I]t{cKa

28,l2,20l8

9() 1273 ]з4IJ
6640l, Одеська обл., Ананьiвський район, MicTo Ананьiв,
ВУЛИЦЯ европейська, булинок 44 лIIаIIьiR

28 l2 20lя

9l 427] l] 5j
25026. I{ipoBol рiцlська обл,, N]ic,l,o l{роllивllиllький. Фор,l.счllий
райоll. l]УJIИI(rI I}, IIIKITIH^. булиrrок Зli l(ропивlIицькиii

28, l2.2() l lJ

96 427з l]95 65 l l3, м. Одсса, вул. С, Пмiя, бул. 70 O]leca 2 8, 1 2,20l 8



9ll 427з l4]6 65l 1 l, м, Олеса, проспскг ДобровольськогоJ буд. l59 Одоса 28. l2,20l il

42,7з,l l09 6509I, м. Одеса, вул. Разумовська, буд, 6 олсса 28, ] 2.20l {l

I00 427]0091]
65497, Од9ська обл., с. Лиманка, Житловий масив УльяIIiвка,
буд. l9ll Ли]uаIlка

28,l2,20 ]8

l02 ]2]]0ll9 65l04, v, O,rcca, вул, КоролLова. буд, 92 одсса 28, l2,20l 8

l0з 42 730l 2.1 65006, м. Одсса, Byrt, Червонослобiдська, буд.40_А Одсса 28, l2,20l 1l

l01 427]0l]6 65000, Nl, Ол9са, вул. М'ясоiдiвська, бул,24126 (),,(сса 28, ]2.20l 1l

l06 ,127з0l 50 65l0l, м, Одсса, вул. Iнглезi, бул, З/4 O,,Leca 28, l2,2() l t]

l07 427]0 ]66 б jOЗ l. м, (]лсса. D\,]LljюIrii. бу,li, 6]-Л ()rlcca 28, l2.20I8

l09 ,12 7] 0l lt7 65025. м. o;tcca. проопск,r, /{обровольсLl(ого. б)л, lЗ9-А олсса 28,l2,20llt

112 .127з02 lз
66302, Одеська обл,, MicTo Полiltьськ, ПРОВУJIОК
нЕздЛЕжносТI, будинок l д Подiльсыt

28,l2,20ll]

ll1 ,127]02]4
68803, Одсська обл,, Ренiйqький район, MicTo PeIIi, ВУЛИtЦ
ВозНЕсЕIIсЬКА. булиltок l45, корIL 2 I)cIli

2li, l2,20l 8

l l7 127з0260
66305, Олеська обл., мiсго ПодiJIьськ, ПРОСПЕКТ
I1ЕРDМоГИ, будинок 5/33 Подillьськ

2l] ]2,]0lll

l19 127з02tj l

6610l, Одеська обл., Micтo Балта, l]УЛИЦЯ ЛlОБОМИРСЬКА,
булинок l79 Бал,гll

28, l2,20l l]

l2l .127з 0з i:)2

32302, Хмелыtицька обл., MicTo Кам'янець_Подijlьський,
ВУЛИЦЯ СОБОРНА. булинок ]6

Кам'янець-
Подiльоький

28.12.2()ltl

122 127]0з l8
З24() l. Хмсlrыlиr1l,кlt обл,, Д),llасвсцький райоII. MicTo
JlylrnilrI(i. l]УJIИLlЯ ШIL]LII]I iКд. бY]lиllок 66 ЛyrrairзrLi

28,]2,20]8

|2з 127]0]2]
]2J l 6. XIlcjlr,Ilиlц,I(lt обjl,, i,licl,() I(aN !lIclLb-I lo]liлLcbKиii,
llPoClILlil ll'yIllI]l]Cы(()I1). бу,ц,{lIок 27l]

Кам'янеriь-
подiльоький

2l], l2.20llt

l21 427зO3з9
З24() l, Хмсlrыrицька обл,. ,llуIlасвеIц,кпй paiioII. Nricтo

,]h,IrаlъIli. I}У]IИ] [r] ФРдI IЦд JIII IДI]Рд. б\,лиIlок 21l Дуlrаiвцi

2 8. l2,20l Il

l25 427з()з4,1
J2]07. Хlrсlrьниrtькlt обlt,. r ic,t,cl ](a\] rlIIcIlb_l Iо,цijIьський.
l]УJIИЦJI I'cpoiB Ilсбссlrоi С]огrri. б},tиrrоri ,12

]iarl яtIсtU-
llопiлl,ський

2It.l2,20llJ

l26 427]6979
56602, Миколаjвська обlr., ЕIовоолсський район, MicTo 1-IoBa

од9са. ВУЛиLlЯ llЕLI'I'l'АJlЫ iA. будинок 20l ]IoIra ()ncca
28,12.201lJ

l28 ,127]0]65
552l3, Миколаiвська обл,, MicTo Первомайськ, ВУЛИtЦ
ГРУШЕВСЬItоГо, булинок l4l l Псрвомайськ

28, l2-20I 8

|2t) 127]0]70
5650l, Миколаiвська обл,, MicTo Возltесенськ, ВУЛИЦЯ
оДЕСЬКА. бчлинок 23А ВОЗIIСССlIСЬК

28. 1 2,20l 8

l]() .l27]0]86
55002. lr4иколаiвськit обл,, lricTo IОжпоукраiIIськ. I IPOCI lF]К'Г
НЕЗЛЛЕЖI IOCll, буltинок 2z1 IL)жIIo),KpajlIcbK

28, ]2.20lll

lзl ,127зOз9l

55l00, Миколаiвська обл., Кривоозерський район, селище
мiського типу Криве Озеро, ВУЛИЦЯ l ТРАl]FIЯ, будинок 24

l(ривс Озеро

2l],12,20]fi

l]2 ,]27з0407
56500, lVlикопаТвсы(а обlL. пric,ro l]озIIсссII0ьк. l]УJIИI(rl
ки iI]сь]{д. булиlIок 9 ý] ВозlIесеIlсьl(

2tJ, l2,20ltt

l3.] 421зо412
68612, Одсська обл,, MicTo IзмаТJI, ВУЛИЦЯ
АВРААМII]сЬКА, будинок 57lI IзN,аiл

2lJ,l2,2(]lll

]]5 127.]04зз
323l2, Хмельницька обл,, м, Кам'янсць-Подiльський, вул,
Миру, буд.27l3.

Iiаrl'яttсtLt-
lIопiльсLкий

28, 12,20l 8

l36 .127]0449
68609, Одсська обл., мiсго lзмаiл, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА,
будинок 42 А I]NlaJ]l

2lt, I2,2()l {J

l_]7 .l2 7] 0:l5.+

68600, Одеська обл., Micтo Iзматл, ПРоСПЕкТ СУВоРоВд,
будипок 58 А Iзrvатл

2l], ,2,20l l]

l 31l 427]0467
68600, Одсська обл., Micтo lзNIаiл, ВУЛИЦЯ ПУШКIНА,
будиItок 4l А Iзiuа'iл

2l], ]2,20l 8

l]9 427з0175
51220, Днiпропетровська обл., м. Перещепине, вул. Шевченка,
буд. lб ] I0pclIlcп1.1ll0

2li, I2,2()l lJ

l40 .l27]0,1l]() б l ]54, м. xapкiB, пpoctreKr, Гагарiна, бул, l77 Х ар KiB 28, 1 2,20l t]

l4l 42730496 бl007, м. XapKiB, проспскт Московськйй, буд.216-Б XapKiB 28,I2.20 ]8

142 ,127з050l б l202, м, XapKiB, IIpocllcm l Iерсмоги, бул, 70-Б XapKiB 2lJ,l2,20IlJ

l4з 427з05l7 бЗЗ0l, xapKiBcbкa обл., м. Красноград, вул, Московська, буд.
45_Б

I(расlI()грlчl
28, l2,2()Il]

l44 ,l2 7] 0_i22 бJ000, шl, XapKiB, By:t, Ctt,lt,IiBcbKe uIoce, бул,2,16 XapKiB 21], l 2,20l 8

l45 ,127] 05з lt 64З00, xapкiBcbкa обп., Nl, Iзtом, вул, Киiвська, бул. l l/2 I]K)NI 2l]. l2,20l 8

1.1б ,127з ()5.13 64300, xapкiвcbкa обл., м, lзIом, вул, Гоголя, буд. 15 Iзкlпл 28. l2,20l 8

1.17 127]0559 6,1600, XapKiBcbKa o6]I.. i\t, J]озова. iuiкрорайоlr Nl 3. б1,.r, З3-Б JIозова 2l.],l2,20l1l



l4ll 127з0564 6370l, XapKiBcbKa обл., м, Куп'янськ, площа п;Ф;"rцъул
Iб Kyrl!rltcblt 28.12,20i8

I19 427з057i) 64207, XapKiBcbKa обл., м, БаJIаклiя, плоlца Роflовцева. бyд. 22 Баrаклiя 2l1,12,20]tl

l50 427з0590 бЗ7З2, XapкiBcbKa обл,, с, Кiвшарiвка, буд. l0 KiBIrrapiBKa 2Ii.l2.20l8
l52 ]27]06I l бl009, м, XapKiB, вул, Гварлiйчiв ШиронilIцiв, буд. З] XapKiB 28, l2.20l8
I5] 427з0627 61 l I2, м. XapKiB, прослект Ювiлейний, бул. 76 XapKiB 2tt,l2.20l8
l5,1 ,127]0(l32 бl052, м. XapKiB, вул. llолтавський шлях, буд.58/l XapKiB 28. l2,20 l 8

]55 ]27l()648 64l02, XapKiBcbKa обл., м, Первомайський, мiкрорайоIl N! l/2 IIсрвоNlайський 2 8, 12,20 I 8

l56 ll2 7З0(;5З
63709, XapKiBcbKa обл., м. Куп'янськ-Вузловий, Bylr.
Центральна, буд, l3

Кl'п'яlrськ-
I]\']]IoBl.]i.i

2ll, ]2.20l ll

l57 427з0669 84404, !онецька обл,, м. Лимаrt, вул. ПривокзаrIьна, бу,tr, 26-Б J Iи]\.IаII 2It, l2.2()l 1]

]58 421з067 4
63З04, XapKiBcbKa обл., м, Красноград, вул, З.ах1lсникЬ
Вiтчизни, буд, l09 I(pacHolpa,,t 21l l 2,20lli

l59 127] ()6l].1 64207, XapKiBcbKa обл., м. Балаклiя, uyn. Соборпu5л 90,
примiцення 2-Г Балак]liя 28,l2,20l8

l6() .l27]()7(]()
6548l. O,,tccbKa об.1,. lIicTo lO>rore. ПРо(]I IDlt'l
гриI орII]с]ьк()] !) Дl]()l I'ГУ, булиtlоrс 28. ot|lic 72 IO)KI lL,

2ll, l2.20 ] It

lбl 4зIl67529 бllбl0. Оцеськtt об:I.. Nlicll) ]зуаill, в},JL МлD\,. б\цинок 7 Iзilаiл 0l, l0.2()20

l62 42ll7lI4l
з2600, Х]vельницька обл,, cм.l., iЪпа у-ч,,rч, вулиЦя
Ilолi.льська . буд, l5*5 IloBa Ушиrч

01,0з,20t9

]6.1 .12l]7l I57
J2З l6, Хмельницька обrr, 

"icTo 
Капlяпсцu_Подiлl,"",,"iа

ГlРОСПL,КТ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 42
Кам'яtIсць-
ГIодiльський

0l ,03,20I9

Засновники Ломбарду:

- ФОПГУЛЬЦОВПАВЛОСЕМЕНОВИЧ
Адреса засновника: 65481, Одеська обл., MicTo Южне, ПРоСпЕкт григорItsського
ДЕСАНТУ, будинок 12, квартира l0
Розмiр внеску до статутного (Складеного) капiтаJIу: 90%, що складас 27 000 000,00 грн.

- ТОВ (Карат - Кредит>, iдентифiкацiйний код 37500911

Розмiр внеску до статутного (Складеного) капiталу: 10%, що складае 3 000 000,00 грн.
Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства у 2022 роцi становила 1 13 осiб.

2. УМОВИ ФУНКЦIОНУВАННЯ, РИЗИКИ ТА ЕКОНОМIЧНО - ВIЙСЬКОВА СИТУАЦIЯ В
Укрдiнl

вiйськова агресiя l)осiйсы(оi Фсдсрацii проти Украiни та запровадr(ення Ук.вом
Президента УкраiЪИ введеннЯ военногО стану в yкpaiнi, зумовили вин;кнення додаткових
тяжких ризикiв дiяльностi Ломбарлу, що мае враховуватися при аудитi фiнансовоi звiтностi .

1. На протязi 2022 року у Товариства знаходилис; вiдокремленi пiдроздiли на
тимчасово окупованих територiях або якi постраждали в результатi бойових дiй.

Гlерелiк та пtiсtlезнаходжснItя фiлiй, Biл,tti:rclrb,
лtr'tiJ.Hir, пiдt,lrtt, rlctB t.r iH.IJttx пiлроrriлiв 5
trриl|ро HтoB it],i зoHi:

1. м. Херсон, вул. Комкова, бул. 89
2. м, Херсон, вул. Покришева, буд.45, корпус l
3, м. Херсон, вул. Миру, бул. 18
4. м. Херсон, вул. Маяковського, бул.8
5, м, Херсон, вул, Патона, бул.4
6, м. Xepcott, вул.49 Гварлiйськоi дивiзii, буд. 10
7. м Херсон, вул. Суворова, бул. 26
8. м. Херсон, вул. Святих Кирила та Мефодiя, буд.23
9. XapкiBcbKa обл., м. Iзюм, вул. КиТвська, буд. 11/2
10. XapKiBcbKa обл., м. lзюм, вул. Гоголя, бул, l5
l l. XapKiBcbKa обл., м. Куп'янськ, площа Щентральна,
бул, l б
12. XapKiBcbKa обл., м. Балаклiя, площа Ростовцева,
бул,22
1З, XapKiBcbKa обл., с. Кiвшарiвка, бул. l0
I4, обlt.. м, Куll'яtlськ-



вул. Центральна, буд, 1З
15, Донецька обл., м, Лиман, вул. Привокзальна, буд.26-Б
16. XapKiBcbKa обл., м. Балак.лiя, вул. Соборна, буд. 90,
примiщення 2-Г

Псрслiк та пt ic чез находiке н IIя 4liлiй. вiдлi;rснь.
t,,,tipHix ttl tпрtt, rlctB ta ittших ,ri tроr,riлiв на

непiltконтроltьнiй,I eprrTopii;

l. Херсонська обл., м. Каховка, вул, Кооперативна, буд. 4
2, Херсонська обл., м, Скадовськ, вул. Олександрiвська,
буд. 41

3. Херсонська обл., м. Олешки, вул, О. Гiрника, бул.56/l
4. Херсонська обл., м, Олешки, вул. Житлоселище, буд, l
5. Херсонська обл., м, Чаплинка, вул. Грушевського,
буl. l25
6. Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. l Травня,
бул. 15

7. Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. l Травня,
буд. l l7
8. Херсонська обл., м, Берислав, вул. l Травня, буд. 218
9. Херсонська обл,, м. Берислав, вул. l Травня, буд. l94,
к.25
10. Херсонська обл., м. Новотроiцьке, вул, Шевченка,
буд, 10
l l. Херсонська обл., м. Каховка, вул. Кооперативна,
буд. 1-Г
12, Херсонська обл., м. Каланчак, вул. Херсонська, бул. 4

Слисаннл lla cyNly в грн 2 l20 000,00

та IIа у
[3illoltpeMrleHi tt i:lрсlздi,ll и Видаtti позtlки

(рах. З77l)
HapaxoBaHi вiлсотки (рах.

з,7з)
l. Херсонська обл,, м. Каховка, вул. Кооперативна,
ýд,4 l00 204,00 з2 lз5.42
2. Херсонська обл., м. Скадовськ, вул.
Олександрiвська, бул. 4 I

з2 535,40 l0 4з4,l0
3. Херсонська обл., м. Олешки, вул. О. Гiрника,

]qJд.56/l ]40 2.50,00 44 978,11

4. Херсонська обл., м. Олешки, вул, Житлоселище,
буд, l l40 806,00 ,15 ]56,48

5. Херсонська обл., м. Чаплинка, вул.
Грущевського, буд. l25 I55 688,00 49 929,14

6. Херсонська обл,, м. Гола Пристань,
вул. l Травrrя, бул. l5 l50 80],00 4tl зб 1.88

7. Херсонська обл., м. Гола Прис,tань,
вул. 1 Травня, буд. l 17 l25 652,00 40 296,60

8. Херсонська обл., м. Берислав, вул. l Травня,
буд. 218 140 527,00 45 067,00

9. Херсонська обл,, м, Берислав, вул. 1 Травня,
буд. 194, к,25 lз0 8a)8,00 4l 969,00

10, Херсонсыtа обл., м. IIовотроТцьке,
By:l. Шевченка, бул. J0 2з7 з.15,00 76 l66,56
l l, XepcotlcbKa обrt,, лt, I(axсlBKa.
вул, Кооперативна, буд. l-Г 125 зз6,00 40 ]95,25

12. Херсонська обл,, м. Каланчак, вул, Херсонська,
бул, 4 l25 l67,00 10 lз ],00

Всього. сума l 60_5 l79.40 5 I4 820,60

Алс llo;ItHo зазtIа(Iи l,и тако)к! щО у 2-Й IIоловинi 2022 року tIo(Ia.rlocb уповi,]lыIенняirIrDляltii ло цiльових :JlIilrIeHb, IIасамперел заtsi(яки жорсткiй моне.гар;iй ло"[iтицi
l IацiоtIальнtlгсl баttку ,t,:t вiдlrовiдаrьнiЙ фiскальнiЙ полi'rицi. Iнфляlliйнi о.riкуваltlrя вжс
IIocTvIIOl]o знI,IжуIоться. У звiтllоlttу перiодi в YKpailli було зберетtено макроеltономiчнч i
фiнаllссlву стабiJIьIIiсl,ь. rIезважаIочи на вiйськовi лii .



майбутнiй економiчний розвиток Украiни та фiнансового сектору в тому числi, зfuтежить як
вiд зовнiшнiх факторiв, так i вiд Перемоги Украiни у вiйнi.

керiвництво 'fовариства не може передбачити Bci тенденцii, якi можуть впливати на
фiнансовий сектор та iншi галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi такого)
вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства.

КерiвництвО Товариства вва)кас, що вrкивас ycix необхiдних заходiв для пiдтримання
стабiльного розвитку Товариства та вдосконалення лiквiдностi за обставин, що можуть
скластися. Однак, подальша вiйськова ситуацiя та потенцiйнi макроекономiчнi шоки можуть
спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан фiнансового
сектору, характер та наслiдки якого визначити неможлиtsо.

I{я фiнансова зВiтнiсть вiдображае потоtiнУ оцiнку керiвництва щодо впливу умов здiйснення
дiяльностi в YKpaiHi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Йайбутнi умови
здiйснення дiяльностi мояtуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва.

З.Рiшепня про затвердження фiнансовоiзвiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товарисrва пiдготовлена та затверджена до випуску керiвником
Товариства 22 лютого 2023 року, Hi учасники Товариства, Hi iншi особи не ма}оть права
вносити змiни до цiеi фiнансовоi звiтностi пiсля iT затвердr(ення до випуску.

4.Основи подлн ня ol нднсовоi JBlTltocTI

Пiдтвердження вiдповiдностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства с фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка
сформована з метою достовiрного подч"п" фiнансового стану, фiнансових результатiв
дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних поrр"б -"puno.o
кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
згiдно зi статтею 12 Закону Украiни кпро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
YKpaiHi> Товариство складас звiтнiсть за МСФЗ.

flaHa фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансовоi звiтцостi (мсФз), випущених Радою з Мirкнародних сrандарii" бухгалтерського
облiку (РМСБО), та пояснень, опублiкованих Мiх<народним KoMiTeToM з тлумачення
фiпансовоi звiтностi (мктФз), в редакцii чиннiй на 01 сiчня 2022 року, що офiцiйно
оприлюдненi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни Товариство не застосовуваJIо
достроково )Itодних стандартiв, змiн та поправок або ix iнтерпретацiй, якi ще не набули
чинностi.

При формуваннi фiнансовоi звiтностi Товариство керуtsаJlооя також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацii i ведення бухгмтерського облiку та
складання фiнансовоi звiтностi в YKpaiHi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
OcHoBHi принципи бухгалтерського облiку
Фiнансова звiтнiсть скJIадена на пiдставi даних бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно
з украiIлським законодавством та у вiдповiдностi до вимог мсБо, мсФз. Вихiднi залишки
фiнансовот звiтностi за попереднiй перiод е вхiдними залишкаj\4и фiнансовоI звiтностi за
звiтний перiод.

Функцiональна валюта

Функцiональпою ваJIютою, у якiй ведеться бухгалтерський облiк Товариства е l,рOшOtsа
одиниця Украiпи - гривня. Товариство складае та подае фiнансову звiтнiсть у тисячах
гривень, якщо не зазначено iнше. Сума менша нiж 500 гривень округлюеться до нуля, сума,
що дорiвнюс 500 гривень та бiльше, округлюсться до 1000 гривень.

ocHoBHI (сутт€вl ) положЕння оБлlковоi полIтики



OctloBHi IIриIIциIIИ облiковсrТ тIсllti,I,ики, ЩО ВИКОРИС'l L)]]) вirлись у xol1i пiдгоговки цiс:Т
rlittattcclBtli звiт,нсlс,I,i, IIatse.l(clIo :tа.Ii. IIi приIIl(ипи зас,госовуваJl1,Iсь пtlc.lliltoBlto Bi;lttoclltl вчiх
перiодiв, IIojlaн}Ix у звiтIlосr i. якщо не зазIIа.lенсl iHrпc,

OcltoBrl оцillки ск.lIалання фillансовоI звiтност,i

l{я t!iHaHcoBa звi,гltiсть буrrа пiдl,оговлеItа вiлповiлttо до мсФЗ }la ocнoBi llринциllу
iс,l,сlричltоi вартос'гi, з коригуваIIIIя]\1и IIа lIочtlткове визIIання (litIансових itтс.групtснтiв за
сlIрilвсfлиlзоlО Bllrticltcl та ttcpeoltitllt1 tl,ittаttсовиЧ акtивiв .lлЯ ll(l,-lаЛЬШОl t) пpo-rlrlrt1 i

фiНаttСОВИХ iнс'грlrпlентiв, tl1o облitсовуIоться за справелJlивоtо варr,iстю, (МСФЗ lЗ <Оцiнки
за сIlравед,ltивоЮ варT,iс,гrо>) змillи якоi вiднОсяться на фiнаrrсовиХ РСЗу"rlьта,l..

загатtьнi llринIIиlIи! що ск.Jlалають об.пiltову ltолiтику Товариства i с tlcцoBoto для олнакового
розуir,liння,rа пiлхолiв при вiдобралtеннi операцiй у бухl,агrе1,1ськоrчrу облiку, н:tс.гупtli:

беrлсрепвнiсtь дiя,ltьttuсti. ttарltхlвlння г.t Bi_ttt,rBiдtliclb,,toxuдiB i виrраt. ttoBtlc висвi г,lсttttя,
IIрсвалюваIIIIЯ cy,t HclcTi над форплоrо, aBToHo]\'rIIicTb, обачlIiсть. ttослiдовн iс,гь, достовiрлс
ПРе.rlСТitВЛеНН Я. ItеЙТРа_ПЬlliС'l'Ь. Облiк, Грунтуючись на :]азIIаченl.iх принцIittах, 1,1zl(]

tltбсtttе,tиtи одер)l(ilIlня 'tocloBipHtri. яt<iснrrj'. cBoc'l:lcHol' la 1octlltlloT fля rr()tvIlillIIя
iIrформаIlii з l,te,t,t,lttl прийttя,I-1,я ii Itористува.Iапл и вi;ltlовiдних pitucttb.

ФilIallcoBi ilIсr'рупrенr'и. Кll:rсифiкацiя. мсБо 32 кФiнаttсовi iHcmpy,ttettпlu: tloiattttяll,
мсФз 7 <clliHпttcoBi ittcmpy,ltettпltl: розкрuпlпlя iHtllop.,lta цii\l, мсФз 9 KФiпattctlBi
ittclпpyMaHmull.

К:lаrсифiкаrtiя фittансових активiв базусться rta комбiнацii бiзIлес-плtl;1елi управлiIlttя аltтиваN{и
Т:l \арilкIсрисlик lрошоIJи\ потt,t<iн t;t визнз|lill мо-lсль otlittttи, |оварисlво пiсля ttepBiclloto
виз]Iання ouiHToc боргtlвий фiIlансовий актив на осповi бiзtlсс-моле.lli ,гtt харак,I,ериоти1(
гропIоl]их по,гоttiв" псреllбzrчеrIих лоl.овором! :]а:

- 3\Il,рlи {oBilнt,нl сUбiвзрliclIo:

- сllпсвеlливокl BaplictKr t l]и lllaнHя\l ttсрсоuiнtси в ittшоv1 clK1 tlllorty лохо.ti:

- справедJ]ивоtо вартiс,гlо з ви]нанllя[l переоцittки через ttрибутки/зби.гки.

ГОВаРИСТВО ВИзнаС: бiзIIес-п,lолсль IIе л,jIя IIожIIого аltl,иву, а IIа piBHi груп фiнансових ltttlивiв,
я]{ип,Iи упрtlвJIя€] у c"vKyrtHocTi длr1 il(осягIIеIlня пeBttoi бiзнес-l1ilti,
()cHclBtta бiзнес-л,tодель, ЯК}r виItорис,I,овус Товарtlс,гво - о.IримаIIIIя кон,грактIIих I,роlllових
гlотоlсiв.

ПервiсrIа оцillка фiнансовrtх ак t,rrBiB та фiн:tнсовrrх зобовrязаIlь.

lli:t час псрвiсНоI,о визнанllя фiItансовогсl активу або фitIалtсовоl,tl зобов'язання Товztрис.t,во
rliйсtttог ir otLitttty lll (,лрlвсJt.lи}tоlо Brptictto ллlос виlраlи ttll tlпераuilо. яlti ttряrlu
tзiдIIосяt,ься ,l1o придбання фittаItссlвсlгсl активч чи (litIallcoBtlt о зобов'язання.

СIlраведлива BapTicTb - I1e цiна, яка була б о,грип,lirна за IIродаж аttт,иву або спJIачена за
]]ередавання зобов'я:зання у звичайrriй операllii пli;lt учасникitл,tи ринку tta дату оцiltки.
Справеr'I,ltива BapTic,r,b фiItансовоt о itlcTpvMeH,t1 пiд час ttepBictIoгo визнаIltlя с цiна опсрацii
(тоб,r,о справедltива BapTicTb налtllIих або о,грил,rаних KorIrTiB).

ЗlIеtцiItсlrrlя фillaltcoBllx:tlc,гrrBiB, N!олель o!IiKyBaHrlx збlrткiв.
(]снtlвний принциlI моделi <tlчiкувалlих ,збиткiв> полrII,ilс у вiдобралtенi зага-rыIоi l(ap lини
пtll,iрIl tet tllя або tlокрацсlIня кре,,lитIIоi ltltос,гi фiIIаItсових i н cTllyпtcttTi в,

Cyrula очittуваtIих кре]lи,tних збIаr,кiв. яка IJизнчlеl.ься у виг;rялi оцi|]о.lll()l (, pe,JclrB}, заJIе)I(и.гь
lti I ctlltcttt,' ttot iptttcttttя ttрс.lиtIIоi' яttосti ttiс.lя п(,гвiсноl о ви]llilння, У вiдловi.trrосti iз
,(illil,,lLIIIl]\l tti_lхo.1ort , ,lпi uази (lц;нI(и:



- очlкуван1 кредитlli зби,I,ки протяг()м 12 N{iсяцiв (стадiя 1), яка застос0llу€,l,ьOrl з
\lo\4eHl) пcpBicltotO lJиtlli]llllrl la у\IUвИ Bi.tc1 lttосгi lllJ(lllol() логiрtлсltltя tсрсlиtн,li'
яItостi:

- очiкуванi кредиl,нi збитки протягом вOього строку дii фiнансового iHcTpyMeHi.y (стадiя
2 та 3). яка застосовуеться 1, разi зIIачноt.о збiлышсtltlя креrlитного ризику.

Розрахl,tlок креl(итних збитrtiв згiдлIо з МСФЗ 9 rrотребус виItорис,I,а1IIIя iс.r.оричноТ, llclTo.1Hoi
та проt,нtlзIIоi iнфорivацii.

ЗнецirIенi tlittaltcoBi активl,t rlc фiнаrrсовi активи, за якиN{и с об'сктивнi локази збитку чи
спостерiгttстт,сЯ сlлtIа абсl дсIti.гtька подiй, цО мак) гь Itсгатиi]Ний вп;lив на очittуваlli грошовi
llотоки за такипl (littaHctll}иN,I актиI]]оN,l. I liлтверлlttсtIням зltсцiIIсння фiнансового акlиtsу с,
зокl)еfi.rа, спостереrlttli ланi пllо TaIti пtlлii:

- ttt;1,1tti lIrittatlcoBi rрlлношi пO]иlIаJlьникll,

- порчrtIсlIIiя y\,IoB /lоговору, такому як,lсфолт, вiйllа або прос.I.рочсIIIIя IIJIа,l.е)l(ч.

Креди,r ний збиr,оrС це рiзниця inlilc ,l,епсрiшrtьою BtrpTicTttl l]]оlхових по,гокiв згiднtl :з

у}lоваN,Iи договору га теперiшIIьоlо варгiстю грошових потокiв. яtti Товариство очiкlt,
отри]\,1а,гll: дисконl,овallIих за ефсктивноttl ставкою.

ПрипrrнеrlrIя вllзн1lIIIIя фilrансових illcTpyпrelrгiB.

ТОВаРИСТВО lIРиIIиняс визнавати фiнаrIсовi активи. коJIи активи Itot,aIltetli або tlpaBa tla
отриN,IаIlIIя гl]оIIlових потокiв вiд активiв в,гратили cBoto чиtttliсть.

ПРИllинеtttIя визнанltя фiнанссlвсtго зобов'язаttttя, коли (tiHaHcoBe зобов'язанttя припиня€.] ься,
,t,об,го, якцо заборгованiс,r,ь погашено, аllульовано або c.l.poK ii дii закiнчусться.

ГроIпtlвi коIпти I,a ix еквitзttlIеrlти.

Iрошовi l(L)шlи,lз Tr еквiваленlи являIоlь c(la()IO lll(гиВи. якi M,_lrltlta l((lн ltelll yBJ l и 1 Bi.toпr1
СYvУ ГОТiВКИ За IIе]]шою вимогоIо iяким trритап,tанний ризик зл,tiни вар,гостi. Гропtовi ttошти
Та iХ cKBiBtr:leH'l'и вклIочаIо],ь зatJ,Iиlllки па рахунках в баtIlсу, ltKi не с: обпIетtениrчtи для
ВИКОРИС'I'аННЯ 'Га ГРОrПСlвi кошти в касах. yci t potlIclBi кош,tиJ tsикористанI]я яких будь-яItим
ЧИIIОN,I €] Обпlеlttсltип,I, не вклIочаIо,гься до складу I,роIхових rtom,t,iB ,;,a iх еквiвален,l,iв, i-рошовi
КОШ'l'И Та ii еКвiвапен'r'и облittовую,гься зtl аN,lор,l,изtll]i,lItоrо BapTic гtо з викорис,|,аIiIIям
ефективtIоi сr,авки вiдсотltа,

КРеДllТlr Та Заборгованiсr,ь клiснтiв. МСБО 32 цФiнансовi ittcпlllyMeHlпu: поiоttлtялl,
МСФЗ 9 кФiнансовi iltcmplJveHmuD,

I(рс,tиlrt lil ilваllси K,ti,tttlrt облiноR)lUlься. I(о,lи ТUвJрисlво Ha;tc. tР.lШОВi l(()llllи K.li.,lIlJ\l t

ьtстою rlриllбаltttя або с,t,ворсIIня лебi,r,орськоi заборt,оваt tocTi, яка не tlсltl'язана з похi.цttими
(lillaHcclB1,1пllr itIcTpyveH tал,lи, I1e I((]lир),(,тLся lllt вiлt<ри.I.сlплу риIIку та пlаr,: бути погашена на
ВС'ГаIIОВ"rlеНУ чи визIIаllену /(ату: при цьому '['оварис,ll]о не l\,1ac ttaMip злiйснtовати тор; oBi
orrepallii З tliС:Ю дсбi'l'tlрськсllо заборго BatticTIo. Бiзнес-молель. яка застос0l]усrься
ТОВаРИСТВОПI Д"rtя управлiння крслитIlиi\{ пор,Ir}слспt -- отриl\]ання лгошови\ KtrtшTiB, Крели,ги
Та аВilНСИ tt;IicHTaM Об-littовуються за амортизо]]аIlоttl BapTicTtu з ]Jи к{ )ри стаIIIIя м с(lективноi
с,l,а,tвки вiдсотttа.

0cIloBHi llttсоби, амор,гllзацiя. МСБО lб KocttoBHi засобuу.
'l'ОВаРИС't'ВО визIIzrс ма'I,орiалыIий об'сlст осIIовIIиN,I засобом, яltщо BiH утримуеться :] ]\IeTolo
виltористання Iх у rlроцссi своеi 21iялыtостi, налання послуt. або л-ця здiйснення
адпriн iстративНих dlуrrкцiй, очiкуваIIий сl,рок корисного використаIIня (експ"пуатацii) яких
бiлыпе о,,1rtого роttу 

,t,a BapTicTb яких бiльше б 000 грrr.



lIрилбанi (с,гворсrri) осttовtti засоби визнаю,гься за первiсItоIо вартiстю. Пiс.гlя пl.рвiсllого
I]и:Jнання псlлаlltьший облiк основttих засобiв, здiйснtос,гься за tIelrBicttoto вартiстю
(ctrJiBil1''ricrrot з вира\) ваllllя]\l Itf,коIIиllсноТ аrrорrизаuiТ гi] накопи|Iених ;биtкiв вiд
зN,IеIlшеIIIIя корисt tос,гi.

Витраr,и. що здiйснююl,ьсrl для пiлтримаIIIIя об'сктiв осно}]них засобiв у прI]/rlа.гllому для
]]иКористання cTaIIi T.t олер)l(ання низгlа,rсttоl'сlми rrаЙбу,гнiх екоItопriчttих виrо;1 вiл його
ВИI(ОРиСlilння_ вl(.llt)чillUll,ся ,1о cl(,lill) виtрltt звiltlоtо псрiо_r1 ille влливilh,tь на йоl о
запишItову BapTicTb.

Об.;riк BlrTpaT. пов'язаних iз tlолiпшсIIIlям основних засобiв, з2liйснtосться за рахунка}lи
об"пiку каttiгаtыtих iIлвестиtliй. Псрвiсlrа BapTicTb основних засобiв збiльшусться на cyNly
витратJ Ilо]]'язаних iз полiпшенням (моJlеllнiзацiя, модифiкацiя, лобулова, дообJlалнаннrt,
рскоIIструкцiя тощо), у рсзультатi .tого збi'JtыIlую,гься п,lаЙбутнi сксrIIомiчrri вигоди, первiснtt
o,tiK1 BllHi Bi t никорисtlttttlя цьоI о об'{ Klll.

Алtортизацiя. Амtlрти:заrliя осllовних засобiв розраховусться лitliйIIип,I ]!{етодом з N{eTo}o

piBttorlipllot о ti\lенllI(ння tlcpBicllut вltргостi про]яlоv crpoK1 Тх корисlIоlll llиl(чрисlilllllя
(сксп;уаr,аrlii) за Hatc l,уlIIIиN,Iи IlормаN,lи:

Нематерiальнi актиRи. МСБО 38 кНемаmерiальнi акmuоuл.

Придбанi нематерiальнi активи лервiсно визнаються за собiвартiстIо. Пiсля первiсного
визнання нематерiальнi активи вiлобра)каIо,1 ься за собiвартiсгю за вирахуванням накопиченоТ
амортизачii або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.

Нематерiальнi активи, cTBopeHi усерединi компанiТ, за винятком капiталiзованих витрат на
розробку, не капiталiзуються, i вiдповiднi витрати вiдобрa>каються у прибутках та збитках за
перiод, у якому вони виникли.

Нематерiальнi активи з визначеним строком корисного використання амортизуються
протягом усього строку ii корисного використання. Строки корисного використання та
мегоди амортизашiТ неvатерiальних активiв переглядаються принаймнi раз на piK i
кориг},Iоться на перспективнiй ocHoBi, якщо це необхiдно.

Аморгизацiя нараховусться за пряvолiнiйним \4етодом протягом rаких очiкуваних cTpoKiB
корис ного використання вiдповiдних активiв:

Вчг) Сmрокu
корuсноео

вuкорuспання (у

роках)

ПрограмIIе забезпечення 4

Bui) ()пl1:ltlкч liopu cl lo?O
Bl,! Kopu сtпан H rl (у р оках)

llерсональнi комп'tотери, llоутбуки .)

Телефопи, фаItси, ltопiювальнi апарати J

Сервери, програмно-технiчнi комплекси, мерея(еве обладнання,
термiнали

5

ОфiсIIе обладнання, меблi 5

lltrt ti tlc ltcltllti засtlби 5



flоходи або витрати вiл припинення визнання нематерiального активу оцiнюються як рiзниця
мiяt чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу i визнаються у звiтi
про сукупний дохiд як iншi витрати.

Оренда. МСФЗ 16 (Opeltdb,.

Товариство оцiнюе та веде облiк орендних lтлатежiв вiдповiдно до МСФЗ 16.

якщо невiдмовний строк оренди дорiвнюе або менше нiяс 12 мiсяцiв, або якщо базовий актив
е малоцiнним, тобто BapTicTb активу складас менше HirK 100 000 грн., то Товариство визнас
оренднi платежi, пов'язанi з такою орендою, як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi rrротягом
строку оренди.

Якщо невiдмовний строк оренди бiльше 12 мiсяцiв або якщо базовий актив Ile с малоцiнним,
тобто BapTicTb активу складае бiльше нiж l00 000 грн., Товариство на дату початку оренди
визнае актив з права користування та орендне зобов'язання.

На дату початку оренди орендар оцiнюс актив з права користування за собiвартiстю.

Собiвартiсть активу з права користування складасться з:

- суми первiсноi оцiнки орендного зобов'язання дисконтованого за теперiшньою
BapTicTlo.

- будь-яких орендних платеяtiв, здiйснених на, або до дати початку ор9нли, за
вирахуванням отриманих стимулiв до оренди:

- будь-яких первiсних лрямих витрат, понесених Товариством; та

оцiнки витрат. якi булуть понесенi Товариством у прочесi демонтажу та перемiщення
баЗОВОГО аКтиву, вiдновлення мiсця, на якому BiH розташований, або вiдновлення базового
активу до стану, що вимагасться умовами оренди. Товариство несе зобов'язання за такими
витратами або до дату початку оренди, або внаслiдок використання базового активу
протягом певного перiоду,

,ЩЛЯ ДИСКОНтування Товариство застосовуе ставку додаткових запозичень, яка визначаеться
шляхом отримання iнформачii вiл обслуговуючих банкiв.

Подальша оцiнка активу з права користування здiйснюеться за моделлю собiвартостi.

Щоб застосувати модель собiвартостi, Товариство оцiнюе актив з лрава користування за
собiвартiстю

а) З виРахуванням буль-якоi накопиченоi амортизацii та будь-яких накопичених збиткiв
внасл iдок з\,rеншення корисностi: ra

б) з коригуванням на будь-яку переоцiнку орендного зобов'язання.

Товариство, нараховуючи амортизацiю активу з права користування, застосовус вимоги
щоло амортизацiТ МСБО lб OcHoBHi засоби, застосовуточи прямолiнiйний метод. Строком
корисного використання активу з права користування вва)t(асться невiдмовний перiод
оренди.

подальша оцiнка орендного зобов'язання

Пiсля дати початку оренди Товариство оцiнюе орендне зобов'язання,

а) збiльшуючи балансову BapTicTb з метою вiдобразити процент за tlрснлним
зобов'язанням;

б) зменшуючи балансову BapTicTb з метою вiдобразити здiйсненi оренднi платежi; та

в) переоцiнюючи балансову BapTicTb з метою вiдобразити буль-якi переоцiнки або
модифiкацii оренди, вiдповiдно до МСФЗ 16 або з метою вiдобразити переглянутi по cyTi
фiксованi оренднi платех<i.



l lроtlентопл l]а орен,Ilним зобов'язirнняп.t у кожно]\rу перiо;li rrро,гягом строку ореI{ди € суN,lа,
якJ пго-l)к)г посгiйну ttcpio tи,lttу ctltBK1 вiлсоlttа зlt вiдловiдttим {3лиllll((lIt Uгенлноl L)

зобов'язанtrя. IIерiодичrIа cTitBKx вiлс(lтка lle с гаlrt(il лискон,l,у.

IIiсля лаги rIочаtку орснди 'l'оварис,гl]о вllзIlас у прибутку або збитку , oкpiN{ випалкiв, коли
I1i lзитрirти вItлючаються в балалIсову BapTicтb ittшого аltтив1, з{lстосовуIочи iHrrri вiлповiднi
сIlн.-lарlи- - tatti ,rбиrвi cK';lll tolli:

а) llроцсllти за оренJ{ним зобов'язаItняtм; ,га

u) зrlitttti opeH:Hi llJlalc)l(i. ttc вltлк,ченi в очiнк1 огсlIдII{)l {\,l,rбов'язання 5 гопl1 лсрiпдi_ 1

якоN{у с,галася по,,1iя чи упtови, якi спричиttиJlи здiйсIIсttttя таtсих llltaгeltiiB,

Резсрви за зобов ' язаlItI tlMll, МСБО 37 <Резервtt, улtовlli зобов'язпннл tпа lшorпi акmuвш),

I)сзерви за ,]обов'язаIIIIяN,lи ! Illo t]изlIаIоться в балансi Тсlвариства, с забезпе.rеннями iх
виl(онання tr пtlrйб1 lHboM). lll cBi_l,tltb про rtолtливi вtраtи вtllслiлок виб1 rlя peclpciB.
пов'язанtlL,о :] BI,iKollallIltя},I Товарис,гвоп,l,l,аких зобов'язань.
'l'сlвttриствtl ви:знас: :]абезлс.IсlIIrя (резерв), якIIlо оill]очасllо викоII} Iоться Tatci _чмtrви:

- Товарис,t,во l,tac зобов'я:]tIння (юридичrtс чи коIIструктивне) BHac;Ii;loK лtиttулоi подii;

- IltoBipHo. цо вибу,t-гя 1rcclpciB. що пliс,tяtь екоtlомiчtli вигоди, буде необхiлнип,l лlIя
викоIIаIIIIя зобов'я:зання;

- Moxttttt дtlстовiрно оцittи,ги суп,tу зобов'язання.

Товарис,I,всl не визIIас забеlзrrечення для плайбутItiх опсрацiйних зби,гкiв.

YпroBHi зобов'язаIIIIя не вi;lсlбражаються у звiтi про фiнансовий сr,ан, Розкритr,я ilrфорлrацii
llluJ(l lilких tобпв'я taHt, llilJal Iься. ,а винятl(о\t випl.tкitr. ко.llи пi_rtiK pcclpciB для виI(онання
таItих зобов'язttttь с мzLцоЙмовiрнип,т. ybtoBrti активи lte визнаIоться у звiTi rrpo dliнансовий
(litll, Рllll(ги||)r irrrItopMltttii шоlL, IilKlI\ llкtивiв ltaJltctbcя. коли H:1_lxo l)l(ення tt._,в'я,tt_tних iз
нцl4ц g6ltцgrli,tlIиx вигод г йrlонiгнилl,

Полаток на Ilрибуr,ок. МСБО l2 кПоdоmкч па прttбуtпоклl

Пола,t,ок tta прибуток вi/lобра)кас,гься вiдповiдно до виl\lоl ]акоl]олавства, яtti дiяли або

фактичItо були BBelteHi в лitсl cT:ttIoM нl звiтн\, ла гу. Витрати з податк"у на прибу,tоtt
в]tлIочаIоть пото.lний lI()/(al,oK i вiдобраrrtаються у звi,I,i про прибутки та збитlси. tcpiпl

випадкiв, ко]Iи вони вi;lобllаlItаIоться безпосере2цньо у складi ittшоло сукупного .loxoJ(y.

По,гочlli витрати з пода,l,ку на ttрибуток являIоть собоIо cybI1, що, як очiкусться, мас бути
cl1.1atIeHa llU,lаlкl,Rи]\l opI ilIlal]\l itбо BiJlIlKl).KlBJIIa Ilи\Iи сгUсовно олодаIкованоlо llрибуrк1 ,rи

збитку за поточIIий та попереднi IIерiсr,,lи, THtlli полатки, за винятItом пода,l,ку на rlрибуток,
вiilобраясаtсlться у сtсладi адпli Hic r рз r и вн их l а ittutих ви,грttт.

Blr:lHlttltlя 71охtllцiв i BrrTpaT. МСБО 18 <!oxii>, МСФ.З 9 <Фiнансовi iлtсmрумапmп>.

Дохо_]и визllаlоlься, яI(lIIо ictt1, висоttа Bipor iлнiсrь ]ого. що Говарисtвtl оlриfiIа{ cKr.lltoMi,ttti
t]иI,о,llи" а ,цоходлl N,lожуть бути вiрогiдlrо визttачсlIi. Лоходи оцitпоtоться за сllраве)lJIиI]ок)
BapтicTtcl виIIагороди. отрип,lаltоi'або TitI(oT. що пiдлягlг отрип{анню, ,]а вl.iрахуl]анням знижок,
боrrусiв i податкiв з IIpo1,la)(y. lli податкtr вважаlо,t,ься () lри l\lllн и i\l и Bi,1 iпleHi лержавних
opl,arliB. flсlходи. головни\1 .IиноNl" являIоть собоlо доходи вiд нlдання tLозик tti,,1 вi/(со,I,ки.

I}итрати lta позикиj безtlосередньо пов'язаIIi з придбанням, бу/tiвниIlгвом або виlrобництвом
акr,иву, якlrй в силч необхiдtlостi випtагltс тгивalлого rlepitl,,1y часу.l(';tя йогсl пiдготовки до
пJilllового вlll(огисIаllllя аб,э до пролlltс1. tc:lttit;t tit1 нltься як tlil(,lиIIа псрвiсttоi' варгосri
IilK(|lo Jкlив}, yci iHrui виlгаIи Ilal поlиltи вiцtt,,сяtься HJ l]иll,|il |и в l(l\,|) tBiгllo\ly лсрiо_ri. в

,IKOMy l]они були поllесенi. [}и,гра,ги на позики складаIоться з Bi;lco,r,rriB ,r,a iнших витрат,
пuнесени\ \ ]в яtк} ,} tJ.l)llcllllяM лоtиltових KotltliH.



Прибутки або зби,гки вiд фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю, визнаються у Звiтi про прибутки i збитки.

Винагороди працiвникам. мс Бо 1 9 к В аплаtпu працiвнuка.lп>.

Bci винагороди працiвникам Товариство враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБо 19
кВиплати працiвникам>.

Виплати працiвникам включають:

а) KopoTKocTpoKoBi виплати працiвникам, TaKi як заробiтна плата, оплаченi щорiчнi вiдпустки
та тимчасова непрацездатнiсть;

б) виплати при звiльненнi.

У процесi господарськоi дiяльностi ТовариствО сплачуе обов'язковi внески до !ержавного
ПенсiйногО фонду за cBoix працiвниКiв, в розмiрi передбаченому Законодавством УкраiЪи.
5. HOBI ТА ПЕРЕГЛЯНУТI СТЛНДАРТИ ТА ТЛУМАЧЕННЯ

нижче в таблицi наведено змiни до МсФз, дата набуття чинностi таких змiн, застосуtsання
таких змiн та вплив таких змiн на фiнансову звiтнiсть Товариство,

._ . _ Стандартп та пrlавки до них
МСФЗ lб був випущений в сiчнi 20 ]6 року i засrосовусгьс" доliчпихiiiйиi пфй!Б]й
llочинаtоться 1 сiчllя 2019 або пiсля цiсiлати. МСФЗ lб замiнюс МСБО l7 (ОреIца) i пов'язапе
з ним керiвництво tro застосуванню, МСФЗ lб вс,гановлrос принципи для визttаttltя, оцiнки,
полання та розкриття оренди! з метою забезпечення того, щоб орендарi r.a орендодавцi надавми
вiдповiлну iн(lормаrliю, яка достовiрно представляс цi операцii, МсФз lб заr,r.осовус модсль!
яка базу€ться на наявttосгi коllтролю з мg],ою iлеIlтифiкаIIiТ орсltли, розрiзrшючи операцii з
ореплll або договори з на/цання послуr.вихолячи з ].ого, чи контролюсться актив орендарем.
мсФз lб запровадхус слину ]чодеJIь облiку:rля орсttларя i вимагас вiд орсlцаря визнавагй
активй та зобов'язаLtllя за BciMa видами оренди строком бiльше l2 мiсяцiв, KpiM випалкiв, коли
базовий актив мас низьку BapTicTb. Орендар зобов'язаIIий визнати право використання активу)
що прелставляс його право використовувати базовий орепдований актив та орсI{лованс
зобов'язання, якс вiлображас його зобов'язання орендних платежiв, Орендар оцiнlос право
викорисlання активjв анапогiчно iншим не(liнаltсовим активам (таким як HepyxoMicTb,
обладнапttя) та зобОв'язання з оренди пОдiбно до iнших t}iнаlrсових зобов'яjань, Як наслiдок,
орсI]лар нараховус амортизаrliю права викорисl.ання активу та вiдсотки щодо зобов'язання з

lIpoI{cllгll llt llpc.,lcl,al]]lr(,i\ \ Звiгi rrpo рl,х t.llоtItових коttI.гiв. поlIрлI]tiи _] 0l сlLtlIя2022
Poliy злI;ороIlrlIоть ко]\IпАllli BllP,\\ot}} B\Tll j B,\PToc,]I ()CIIoBtllJx
]A(]()IiIB CyN! и, OTPI.|}IAllI l}lll р[д.ll tлl lli вllр()Бл Ен l l\ l lрliдN{Е,I IB, колl,|
l{t)NlIIлIlIя го,|,ус дктIlв;,(о I:io0,() ItL,Iьового IJ1.1корllс]l.лн l lя. }|r,IoNlicтb
коIlrlOпiя Bп]llac гакj палхо,liкспttя вiл прол.liкч та пов*язанi з нипrи вптрати у rlрпбутку

BlIa дата

0],01.2022

Поправка уточвюс iлюстративIIий IIриклад Nll3 ло МСФЗ (IIJAKI) lб шляхом
приклtцу урахування вiлulкодування, отримснорго орендарем вiд оренлодавця

по орсIlлi,
викJII()чсIIllя
в якостi

liоN1|]снсацi]' за t]()IIcccIli tlи],l):1.1.и ttit tKl,rliгttItcttrtя об+ск.t.а оllеttли,

Перелi,lенi вище стандарти та правки до I{их не вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариство, Kpi
мсФз 16 <Оренда>. Товариство продовжус застосовувати мсФз 16 i rtроцес впровадя(ення вим(
стандарту представлено наступним чином:

- проведенО iнвентаризацiЮ договорiВ оренди, укладених станоМ на з1.12,2021 року на
вiдповiднiсть критерiям визнання оренди;

- визначено перелiк договорiв, що вiдповiдають критерiям визнання оренди, за якими
ТовариствО - орендаР визнаJIО станом на 01 сiчня 2022 року зобов'язання щодо орендних
платежiв, а такоr( активи, якi представленi у формi права користування базовим активом
протягом TepMiHy оренди.

Товариство при переходi на МсФЗ 16 застосовуе повнiстIо ретроспективний пiдхiд з
кумулятивним (сумарним) ефектом, згiдно з яким, первiсне визtiання активу та зобов'язань
проводитьсЯ в перший день перiоду. в якому застосовусться мсФз l6. При застосуваннi
мсФз 16 з метоЮ дисконтуванIIЯ ТовариствО використовуе середньозважену отавку

01.01.2022



залуIIсIIIIя додаткових позикових ItoпJTiB c,I,ocoBIIo орсIIдоваIIого приl\IiщсlIIIя в розмiрi l2,6 %

рiчIIих.

!ч псрс.riк1 лоt oBopiB. шо вirповiдають кри герiяьl визнанllя орснди- вклIоllеllо ýQ доr овuрiв
оренли. якi за,[ермiноN{ дii оренди вItлюtIають договори до 2-х poкiB, а за харак,Iерис,[ика}lи
базового активу (об'ск,гу оренди) - право вI]користовувати базовий ореIIдоваttий аtстив.

I Iаразi застосуванrrя МСФЗ l б вплиitуло на фiIIаlIсову звiтIIiсть '1'овариства IIаступIIип.{
Liиноl\{:

В 2022 poI1i lзi7lбl,лtlсь зN,lеlIIuеIIlIя активiв та зобов'язань Товариства, а l,aкo)Ii Товарис,гво
II p()/loB)I(}l.rlo виз]lalвати процен,r,нi ви,гра,ги за зобов'язltItttями з орсIIди та витрати IIа

а]!{орl,изаrliя ак,гивiв з права користуl]ання. Flфеrt,г Bi,,1 засr,осування МСФЗ 16 ttредстав-лено в
IIас,l,упних,габ_rtицях:

T,,Bxpn.rrn. як opeH,lap. ви tttaB дкtиви 1 ,|ropMi лравil корисl)ваIlltя ll{l пiдсlавi логоворiв
операцiйноi оренли прип.titllсtIь. !о складу активiв у формi права користуваIIIIя вклIочсIIо
суму псрвiсltоi оtliнки оренлноt,о зобов'язання ,га aBaHcoBi tt;tateltti ]а орендою. здiйсненi
c,I,itнo]\,] на 01.01.2022 рок1,.

I IoBi МС cTaHoMHa31.1 я ких Ile Ilacl,:LIIa:

NIСФ.] т1l прtlвI(п до осноRtti вимоги
E(reKrrrBllл

лата

Дострокове
Jllc,r.ocyaallll

я

МСБО 1 <llо;tаrlня
(lirraHcoBcli' звi,I,rrос,r,i>

Поправки роз*ясtttоrоть криторiй МСБО 1 для класиtDiкацij
зобов*язаttttя як довгострокового: вимога до суб*сmа
господарIоваIпlя мати право вiдкласти погашення зобов*я3ання
приItсйчtli tta l2 мiсяцiв пiсля lвirltого перiод1,
Сутпiсть поправок:
* уточltеtIо, що зобов*язаttня класи(liкусrься як довгостроково,
якпtо у органiзацii с право вiдстрочити врсгулювання
зобов*язання щоtrайменше на l2 мiсяцiв, а право KoMttaHii на
вiлсггr,чку гolpaxyttkiB масiсttувrrи tta kitteub lвitttого перiол1:* кlrlсиr|riкачiя Jалежигьliльки вiд наявносti lского права iHc
,lмсжи 

t ь вiд ivoBipIlocгi 1ого. чи Ilлануг компанiяскорисгатися
цим лравом- IIа класи(riкачitо ttc впливаtогь ttамiри чи
очiкlвання кегiвничтва luoдtrroto. чи комланiя реалiзуt свог
право на вiлсрочку розрахункiв;* роз*ясгlення впливу умов крелитування на класифiкаuiю -
якцо право вiдстрочити врегулювання зобов*язання зшIежить
вiл викоltаttltя opl аttiзаuiсtо певttих 1мов.,l о дане право icHyi на

лагу закiнчення звiгного перiоду тiJlьки в тому випадку, якщо
орtаllilачiя виконаltацi умови ttалаг1 закittчсIlttя звitноtо
перiол1. Орrанiliuiя ловинна виконаl и ui уvови на aary
закiнчення звiтного перiоду, HaBiTb якщо персвiрка ix виконання
здiйспtосться кредитором пiзltiше;
* урсгулlоваtпIя визначаrсься як погашення зобов*язань
гроl!lовими коttlтами, iнпtими ресурсами, Iцо Ilрелс'lавляяють
сообою економиянi вигоди, або власними дольовими
iHc rп\ veH l ами. якi кJ|!си(Iliкчються як l(апi гсл,

01.0 L202] Дозволяетьоя

МСБО l (Подання

dliHaHcoBo'i звiтностi>
Практичнi

рекомендацii (S}-RS
PS) 2 (Формування

суджень про
су"гг€вiсть) (лIотий

202l)

У лкlтому 202l року Рада з МСФЗ опублiкувала поправки ло
МСБО l (ПодапIя (|lirtalIcoBoi звiтttостi>l Праmичнi рекомонда-
цil (Sl'RS l'S) 2 -Фогvування с)джень про с) п(вiсть,,,
Поправки вклк]чаю1,ь:
Замiн.r пимоl до компаlliй розкриваги своiосновнi положення
об_riковоIrrолirики виvоlоIогоJкриваlи,,с) l lcBi llоложення"
r,блiковоi полit ики i дод.rваttttя керiвtlичI ва про r е. яккомпанtям
слiд застосовувати коIIцспцiIо сутгевостi при прийняттi pittteHb
щоло розкриття облiковоi полiтики.
Iн(l)ормацiя про облiкову полiтику с су1тсвою, якцо,
розl лядаIо|lи palJov з iншоlо iHrllopMaui, to. включеною дtl
r|riHaHcoBoi звir HocTi. вона за обl рl н t ованиv и очiкуванняvи
пtоlltа б вплинуtи на рiшення. якi ocHtlBHi когисl)вачi
(liHaHcoBoi звiтяос,гi загалыlого flризllачення роблять HaocHoBi
цiсi звiтностi,
Хоча операuiя, iнtпа подiя або умова, з якою пов*язана
iId)оDмацiя llpo обJliковч 11олi,l,ику с сугl,сtsою для Фiнансовоi

01,01.202] Дозволясться



звlтIIос,1,1

Розкриття Hecl,TTcBocтi iнформацji про облiкову полir.ику можс
бlти прийнятпим, хоч i не вимагаеться,
Полравки ло МСБо I засlосовуlоl ься до рjчllи\ ]Bh них
псрiодiв, ulо t]очинаються 1 сiчня 202З року або пiсля цiсi дати, з
можливiс,i,ю достроко80го застOсуваання, Оскiльки поправки до
IlKT 2 надають необов*язкове керiвництво цодо застосування
ви,lнilчен ня с5 п гвос r i -ru ill(hopмaui'l lIpo об.liк,)ву полil ик). да I а
набрання чинностiдля цих lIопDавок IIе с обов*язковою.

МСФЗ 8 (облiкова
полiтика, змirtи в

облiкових oIIiIIKax та
помилки)

У лютому 202l року Рада з МСФЗ олублiкувzulа поправки до
МСБО (IAS) 8, в, яких вволиться визначеIпIя облiкових оцiнок.
,цо появи tlих trоправок МСФЗ (lAS) 8 включав визначення
облiковоТ полilики la ви,наlIеlIIIя !мiIIи у бухlалlерских oUillKax,
Посднання визначеI{IIя ол}lого поняття (облiкова полiтика) з
iнrцим визttаченням змiн.

01,01,202з Ло,]волясться

'l'овариство у (liнансовiй звittrостi за piK, що закiIlчивсrI З1 .l2,2022 р.! Ile зас,I,осуl]а.,lа
достроlioво ottyб;tit<clBaHi МСФЗ, rrorlpaBrtи ло них ]а iII,I,epI lpel ацiТ. Пlrtlгнозований (о,liкlвlrrий.1
c]yI]iHb влливу опуб.,ll iI(oBaIlиx МСФЗ, rlorlpaBolt до них T а iIlтерпре,l,аI{iй lIa наступнi звiтнi псрiоди
вивt]а€ться lliдtIрисмс,rRом.

6.ОБлIковI оцIнкl.| l oclloBIIl джЕрЕлл нЕвtlзндlItaIIостI в оцIнк^х

об;liltовi оцiнки

f(сякi су1,Iи. вк.JIючеtIi до фiнансовоТ звiтностi або TaKi, що здiйснюю,tь на llcl вплиl], a,l,aк())tt
IIL)U я tilllc з IIи\Iи р(riкриIrя iIIIllop\aзlliT lloBиIIIIi б}tи оцiltсtti. lIKl |]и\IJ|а{ Bil ксрiвllицтвil
j liйснення llрипушL,нь tsi.IHucllu с}м або )\loll. яl(i не \4o)KylL бllи lo,1Ho Bi:ovi на .rtaty
llill 0lовI(и llliHilllcl }ItoT {Billloc li.

(КрIIти.IIIа облiкова oI(ilIKa) с одноrIасно cyTTcBoIo для вiдобрапtення як фiнансового стаIIу
'l'Овариства. так i резуJIьтатiв 'rj' дiяльнос,r,i l,а I]иN{агас вiд керiвIIицтва найбiJlыIl скJtалttих.
оуб'сктиRних або коNIллексних суд)ltеIlь) llайчастiше внаслiлок необхiлllостi оцiIIки впливу
acIIeKl,ir], якi за сво€ю су1"I,ю е IlсвизIIачениi\{и.

Керiвниtlтво проводI1l,ь l aкy olliнKy lta постiйнiй ocнoBi, виходячи з рсзультатiв i 21ocBi2l.t
]\lиlI\лих лсрiо liB. I(L)нс).lLlJцiй rIllчiBttiB. lсн.lсllцiй lJ illших Meto.tiB_ якi керiвницlвL)
tsва)l(ас IIриЙнятIlиN{и за IIевних обс,IавиIl, а також виходячи J lll]()l H(lJil] lцодо Iого] яIt вони
rlollc1 tb trliниtися v \lайб} lHboNl), UlllaK llсви tHlt,teHiclb cl()cO}tIIO цих лгипушень i

оIliночних зIlzlчень може призl]L,сIи лt) гез),льтllтiв, якi моr(уl,ь виl\4ага,ги сутт€вих коригувань
балансовоi Bapl,ocTi активу або зобов'язаilltя, стосовно яких здiйснююl,t,ся TaKi припущсIIIIя
,га оI(iнки. у л,IаЙбутпьоN,lу.

ЗмеllпIенllяl ltopllcIIocTi IIе фiIIirнсоRих nKTIIBiB

OcttuBlti зпсоби га HcMalcpilr'lLlli ilI(lиltи lесl)Rllься Hil l\lсllш(,llIIя когисIIостi рз,l Hll piK або
за tlalявllостi обсl,авиrI. що вказ\lо-l ь нз моrкltивiсtь з]!1еIIше]IIIя корисностi. LIинники, tцо
llBil)l(JI(,lbcя с) Il{ ви\Iи,lля illiцiIoB:llll1,1 ()ltiнl(и HJ llpe.ll\IcI lмсllшсlllIя кориснос]i. tsl(.lKlIlaH)lb
l:lKe: iclUtllc л:]triння риIlкOвих цiн. cylll lJe не,ll()llик()llJIllIя поltа]ниI(iв оперсlLiйноТ
/liялыIостi, з огJIя.r(у rIa iсторичнi або сlчiкуваrttti в майбутньоN,lу резуJlьтати опсрацiй]]оТ
лjялLIIостi, cy'I"I,cBi зNlillи у виrtорис,t,аннi активiв або в загальнiй бiзнес стратсгii товариства,
вклIоlIilIоllи tI(lивll_ clocot{lIo ,Il(и\ )хвJлснU l1iшсIIIIя лрu Txttttl лiквiдаuiю rбо llvirr1. i

ltoшt tttl71lttc t t i аI(тиви або ак,I,иви. :]IIя,гi з експ.r]уа,I,ацii, нега,tивIIi галузевi або еtсономiчнi
IcILlcIIItiI' lil с) ll{ BiI псрсRиlраlil l(omliB ) ]1(lt}tиIк) Jкlивiп,



Оцiнка вiдшкодовуваних сум активiв повинна частково Грунтуватися на оцiнках керiвництва,
включаючи визначення вiдповiдних активiв. що генеруIоl ь грошовi кошти. очiнку
очiкуваних показникiв операцiйноi дiяльностi, здатнiсть активiв генерувати дохiд,
припущення щодо кон'юнктури ринку в майбутньому. Змiни в обставинах, а також в оцiнках
i припущенняХ керiвництва можуть призвести до збиткiВ вiд зменшення корисностi у
вiдповiдних перiодах.

Суловi спори i претепзii

товариство моясе бути об'ектом рiзного роду судових спорiв i претензiй, включаючи
розгляди за справами про оскарження нормативних aKTiB. стосовно результату яких icHyc
значний ступiнь невизначеностi. Керiвництво проводить оцiнку, серед iнших чинникiв,
ступенIо ймовiрностi носприятливого рсзультату i моrкливостi реальноi оцiнки суми збитку.

НеПеРеДбачуванi подii або змiни цих факторiв Mo)ItyTb вимагати збiльшення або зменшення
суми до нарахування або вимагати нарахування суми, не HapaxoBaHoi ранiше внаслiдок того,
що таке нарахування не вважалося ймовiрним або реальна оцiнка не була можливою.

7. Роlкриття покл]никlв ФlнАнсовоТ звlтностl
7.1. ьлллнс (ЗвIт про ФlнАнсовий стАн)
OcHoBHi засоби (код рядка 10l0, 1011, 1012).

OcHoBHi засоби товариства вiдобраrкенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФО 16
<OcHoBHi засоби>,

Об*скт ооновних засобiв визнасться активом, якщо icHye iMoBipHicTb того, що Товариотво
отримае в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та BapTicTb його може бути
достовiрно визначена.

Придбанi (cTBopeHi) ocHoBHi засоби зараховуються на баланс Товариства за iс,гtlричною
вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв с об*скт основних засобiв.
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ЗаllиrIrttовzt варr'iс'гь осllовtIих засобiв, якi ltolItyTb бу,r,и Irepe;lalti в якостi забезIIечсtпtя
баttкiвських по:]иt{! на З1 .12.2022 року скJадас 0 тис. t рн.

IIa31.12.2021

Нл З1.12.202l
Зlltlc r,л збиткrr Bi;1 :tlrclllltcllllя ко
На З l. l2.2021

На 31.12.202l
Hzl З1.12,2022



Обпtелtення lrlоло воlIолirtttя, користування, розпорялження основнип,lи засобал,tи вiдс5тrri.
()с]lорлтленi }t зac,l,aBy сlснсltзtli засоби вiдсутtti,

OcHoBrti засоби, що тиl\,IrIасово не викорис,rовуlо,l,ься, а Taкo)l( вил} чсIIi з сксплуатацii па
продапt, вiдсутнi.

Персоцiнка основних засобiв протягом звiтного 2022 poKv не Ilроволилась. Збiльшсння або
{]\]clllll(,llllя власllоl о t<:lttilitty. llt(l llиllикlll 1 рез1_,lыlri збигкiв Bi_l з\4сlllllсllllя корисllосti
oclloBIIиx :засобiв, lIроlяго},1 звiтного 2022 року не вiдбуваIооя.

2lсбiторська забоl)говаIIiсl,ь за poзpaxyllKailtrr ll бюлiкеr,опr (кол рялlса 11З5)

тис. грн.

31.12.202l з1.12.2022

Щебi,горська заборговаIIiсть за розрахунка ,lи lз бкlлlttе,гtlм 11 1

У данiй cTa,ITi вiдобрФкений авансом сплачений до бюджету податок на прибуток.

Ilrша поточна .Щебiторська заборгованiсть (код рядка 1l55)

flебiторська заборгованiсть складаеться з кредитiв та заборгованостi клiентiв Товариства.

тис. грн.

Кредити та заборгованiсть клiентiв Товариства облiковуються за амортизованою
собiвартiстю,

Грошовi кошти та i\ еквiваленти 1165, 1166)

Грошовi кошlи Товарисгва складаються з коштiв на поточних рахунках у банках
УкраТни та у касах Товариства.

Грошовi кошти та ix еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання
активами. Первiсна та подalльша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв здiйснюеться за
справедливоIо вартiстю, яка дорiвнюе ix номiнальнiй BapTocTi.

тис, грн.

з l . l2.2021 з1.\2.2022

кредити, що наданi (liзичним особам 198з4 19404

Резерви заr кре,I(иl,а}lи. rцо rtaдatti фiзичIIипл особап,I, якi
r,б,tiKtlB) trrt t,ся ]il il]\1Oгl и,rованоlо собiваргiсrю

280

Ycbol,tl кре;цrl t,iB за пrillycoпr рсзсрвiв 19554 19101

з1.12.202l з1.12.2022

l-porIroBi коIII,ги в банку в ttal liotta:lыl iй валIсlтi 2\6 128

Грошtlвi Iiom,l,LI ts ttaci в HitIlioHalIbHiй валlt,1,I,i 2684 5 989

Разопr 2900 6117

lJLtircIlllii ttaIriтa.rI (ttоlц рялtса l400, 1.105, 1;ll0, 1,1l5, 1420, 1.125)



тис. грн.

з1.12,2021 з1.12.2022

Зареестрований (пайовий капiтil,л) 30 000 30 000

Капiта.ll в rlооцirtках

/I'о,llа,г к сl в Il й капiтал

Резервний KaItiTaп 101 10l

I [епоttриr,ий збитоrt -2\9 -155

Нсоплаченl.tй Kztt I i,l a.lI -3 025 -2286

Разом 26 857 27 660

Загалыrа cy]\,la власноI,о ttаtli,l,алу (чистих активiв) Товариства c,l,aнo]\1 на З1.12,2022 р,
стаiIовить 27 660,r,ис. I,}]IL. в,г, ч. складений капiтал 30 000,r,ис, I,pH,, резервttий rtапiтал 101
тис,грII. В 2022 porli змirr в с,груктурi пе вiдбувалося,

( t;tttort llr ]Ll],20:] р. рuзмiр i crp1 Klypa H,lilcHlllo Katlitll1 Bi_tttoBiLar, ви\l0гJ\4.

ус,lаноr]Jlсllи},1 п. 2.1.11. сl. 2 По.ltоrrtсtttIя про порядок надання фiнансових ltос';rуг
,lоrlбпр,tltrlи_ tJlRсрд)I(сlIоI о роtпоря.t)](ення flcplttaBttoT KoMiciT з гсг)лtов:ltlttя lrиttttiB
(liHartcoBиx гtослуг УttраТни вiл 26.04.2005 р. Nl 3981 та заре€строванtlго в MiHicrерсrBi
кlсr,иtliТ УкраiIIи l4.05.2005 р. за М 565/10845 iз зпtiнами i доповненняпtи.

По,гочнi зобов'язаlIllя i забезпе.lенlrя (Itол рядlса 1620, 1625, l630)

7.2. ЗвIт про Фiн.,\нсоltl l,л].]уJlы,д,I lI (ЗвIт ltгtl CyKyllttlIt-I дохIд)

2lоходlr вiд основноI /liя,rIbltocтi (бсз 1.рахуваlIllя ПДВ) (код рядк:r 2()00)

(гис.грп)

по,lочнi :зобов'язаttttя i забезtlечен ня з1,.12.2021 з1.12.2022

l lоr,очtt i зобов'язаlIllя за pol]patxyHital\,l и з бюrl;ltе,I,сlм 69 26

Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування Б, 27

Поточнi зсlбсlв'язанttя зal розрахуIIкаN,Iи з tlt1,1tal,и ttpatli 299 52

,l,ис. грн,

OcHoBlti види ;1tlхолiв 202l 2022

% за користування фiнансовими кредитами, реалiзацiя
заставного майна

31 064 20 064

Разопr 31 064 20 064

AдпrillicTpaTrrBlri ви,l pa,t,tr (ко2ц рялlса рядок 2130)

тис. грн,

OcHoBHi види витрат 2021 2Il22



Матсрiальнi ви Iр.t,ги

Ви,rрати на оплаr,у ttрацi 8642 2118

ВiltрахуваIIIIя tlа ctll1ia.ltыti захсrдll l866 462

Амортизацiя 5915 1 1089

llIпri витра,t,и 9з61 з 186

Раз о пr 25,790 16 855

IllпIi rrrIcpattililli tlII,1,paтrt (код ряllка 2180)

7.З. ЗвIт про Pt,x I,рошових l{olll,|,Ilt

IIадхолження коrптiв у резу;lь l,aтi tlIrерацiйrпоi дiялыtостi:

тис. грII.

OcHoBlti видIl Brll,paT 202l 2022

B}l Iраl,и lla оренду

витрати на oxopolly 966 711

ви,I,рати lIa зв'язоtt l11з l089

t]и,I]]ати tta TMI { з99 10з

itttlIi ви lpa t,и 51 899

Разом 2421 28з2

За пiдсупlкапttt ;1iя.;Iьttостi у звiтнопrу 2022 ропi прибутоtt Товарис,t,ва crt.;raB 64,0 тис.грн,

I Iайменчванrlя показIIика к(r( рялка у
Звiтi про рух

грошових
коIп,riв

2021 piK 2022 piK

l)сшliзацiя прсlлукrlii (говарiв, робiт, rlttc.;ryr,) з000 2lJ,1 3 182

Надход>rtення вiд боржникiв неустойки (штрафiв,
пенi)

30з5

Ilадхоллtення (littапсових усlанов вiд повернення
позик

305 5 136 877 l09 095

[ншi надход;кення 3 095 22 14з 6 654

Bcbo1,o H:tilxoдrrtclrb вiл otlep:rlцiiilltli 1цiя.чыlостi l42 lбl ll8 9зl



ilrrr,рitчltlIlrя Ila оtlе;rаrцir"lну llirl.цьнiсl.ь:

НайiчtенчваlIllя поltlL]н ик:l код рядка у
Звiтi про рух

грошових
коштiв

2021 piK 2О22 piK

Ви,грачання IIir опJlа,[у ToBapiB (lобiт, rrослуг) з 100 lt'()_) 7 906

Ви,t,рачанlrя tta опла,гу праtli зl05 6 914 ] 946

Вiдрахуваttttя Ila cotlia,rbHi заходи зl10 l 850 5l8

Витрачання на оплаIу зобоts'язаttь з по](аткiв i зборiв зl15 1 64tl

Ви,t,ра,tаttня на otLraTy aBal lciB з 135 l 00з 5.+0

Ви,lрач:rнrlя {tiнансtlвих ус I,:1Hot] IIа IIалання позик з 15_5 14.+ 9з7 99 018

Ittшi ви,t рачаIltlя з 190 5 з]4 5 756

I)азоu llиTpil.1itHb 164 589 115 714

I}tr l pa.l:llIIlrI в pcll\,.lb I:t,l i ilrBccтIlI1ii'llroi 1цiяlrr,llос t i:

Найменуванttя показника код рядка у
Звiтi про рух

грошоl]их
коштiв

202l piK 2022 рiк

Витра.tання на rtридбанrtя ttсоборо,I,них ttктивiв 3260

Разом rrllI,рачаllь

Надхолженнrl rtorrrTiB у ;rсз\,",rы,а,t,i фillаllсовоi лiя.rIьIltlстi:

I IаймеtIуваlлня IIокif]IIика кол ря/(ка у
Звiтi I Iptl рух

I,роlIIових
коштiв

2021 piK 2022 рiк

На,,1ходтtення в.IIасlIого Kall it a:ty зз 00

[lcbot,tl Ilа;lхол;кень Bi11 фilIансов<r'i дiя.пыlосr.i

13lrтpa.tallrtя lIa фilr:rtrсову лiялыliсr,ь:

l IайпIенуваll ttя покаl]ника код рядка у
Звi,гi про рух

грошових
коштiв

2021 piK 2022 рiк

Витра.lання IIа спjlа,I у заборгованостi з фiнансtlвсti
(_)ренди зз 65

I lillt i tt:ta,t,eiIci зз90

l)азом вll,t,рачаlIь



7.4. ЗвIт про вллсний кАпlтАл

В Звiтi про власний капiтал Товариство вiдобраrкае рр( власного капiталу в розрiзi складових
капiталу, визнаного вiдповiдно до МСФЗ.

По графi 7 вiдображено чистий прибуток за звiтний перiод у cyMi 64 тис.грн.

По графi 8 вiдобрая<ено зменшення неоплаченого заресстрованного капiталу на 7З9 тис.грн.

8. Хдрдктвр тА ступIнь ризикrв, що виникАють у зв'язку з ФIнАнсовими
l нструмЕнтдми

OcHoBHi фiнансовi iнструменти Товариства включають процентнi кредити та позики,
грошовi кошти та iх еквiваленти та iншi оборотнi фiнансовi активи. Товариство мас рiзнi
iншi фiнансовi iнструменти, як, наприклад кредиторська i дебiторська заборгованiсть, якi
виникають безпосередньо в ходi i'i операцiйноi дiяльностi.

Полiтика Товариства не передбачае торгiвлi фiнансовими iнструментами. Товариству
властивi кредитний ризик, ризик лiквiдностi i ринковий ризик.
Загальна програма управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi та
НеефеКТИВНОСтi фiнансового ринку УкраiЪи, i спрямована на зменшення його потенцiйного
негативного впливу на фiнансовий стан Товариства.

Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi ниlкче.

PultKoBuй рuзuк

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb майбутнiх грошових потокiв за
фiНаНСОвим iHcTpyMeHToM коливатиvеться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни мiстять
у собi три типи ризику: ризик змiни процентноi ставки, выIютний ризик та iншi цiновi
РИЗИКИ, ОСНОВНИми для Товариства с ризик змiни прочентноТ ставки- та uiHoBi ризики. TaKoilc
одним з найсуттсвiших ризикiв € коливання цiн на дорогоцiннi метали та зменшення
вiдсотковоi отавки по кредитам в зв'язку з пiдвищенням рiвня конкуренцii.

рuзuк лiквidносmi

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов*язань,
пов*язаних iз фiнансовими зобов*язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових
коштiв або iншого фiнансового активу.

Товариство здiйснюе аналiз cTpoKiB погашення активiв i зобов'язань i плануе свою
лiквiднiсть 3алеж1lо вiл очiкуваних cTpoKiB погашення вiдповiдних фiнансових iHcTpyMeHTiB.
Потреби Товариства в коротко - i довгостроковiй лiквiдностi здебiльшого забезпечуються за
рахунок грошових коштiв вiд операцiйноi дiяльностi.

Креdumнuй 1эuзuк

Кредитний ризик це ризик того, що контрагент не виконас cBoix зобов'язаrrь за
фiнансовими iнструментами або за контрактом, цо може призвести до фiнансових збиткiв.
'I'овариству властивий кредитний ризик вiд операцiйноi дiяльностi (насамперед, за
дебiторською заборгованiстю) i вiд фiнансовоi дiяльностi, включаючи депозити в банках i
фiнаноових установах, операцii з iноземною валютою та iншi фiнансовi iнструменти,

Фiнансовi iнстрlменти, якi потенцiйно можуть призвести до iстотноi концентрацii
кредитного ризику Товариства, складаються в основному iз коштiв у банку, а такоя(
дебiторськоi заборгованостi.

9. Пов'язднl сторони.

Пов'язаними ввФкаються сторони) одна з яких контролюс або мае значний вплив на
операцiйнi та фiнансовi рiшення iншоi сторони. При вирiшеннi питання про те, чи е сторони
пов'язаними, приймасться до уваги cyTHicTb взасмовiдносин cTopiH, а не лише ix юридична
форма.



Пов'язанi сторони Товариства включають учасникiв, ключовий управлiнський
персонаJI.

Станом на З\ ,I2.2022 року пов'язаними сторони Товариства с:

1. Учасники:

- ФОП ГУЛЬЦОВ ПАВЛОСЕМЕНОВИЧ
Адреса засновника: 65481, Одеська обл., MicTo Южне, ПРОСПЕКТ ГРИГОРIВСЬКОГО
ДЕСАНТУ, будинок 12, квартира 10

Розмiр внеску ло статутного (Складеного) капiталу: 90%, що складае 27 000 000,00 rpH.

- ТоВ кКарат - Кредит>, iдентифiкацiйний код 3750091l

- Розмiр внескудо статутного (Складеного) капiталу: 10%, що складае 3 000 000,00 грн.

2. !иректор - Лисих Валерiй Вiталiйович
3. кIнцЕвI БЕнЕФIцlАрнI влАсники (контролЕри) юридичноi осоьи:

- ГУЛЬЦОВ ПАВЛО СЕМЕНОВИЧ
- ГУЛЬЦОВА ЕЛЕОНОРА МИКОЛАiВНА
- ГУЛЬЦОВА ДlАНА ПАВЛIВНА

За звiтний лерiод операцii з пов'язаними сторонами включали нарахування та виплату
заробiтноi плати директору Товариства, а саме: заробiтна плата директору Товариства за
перiод з 01.01.2022 року по З|.12.2022 року Еарахована у cyMi 80,4 тис. грн., заробiтна плата
ви плачена в повному обсязi.

10. СудовI позови.

Товариство не приймало участi в будь-яких суттевих судових процесах за2022 piK.

11. ПодIi пIсля дАти БАлАнсу

В облiку та розкриттi подiй пiсля дати балансу Товариство керуеться МСБО l0 <Подii пiсля
звiтного перiоду>. Пiсля дати балансу не вiдбувалося наступних подiй:

о об'сднання бiзнесу не було;

. припинення дiяльностi не було;

о iстотного придбання активiв не було;

. реструктуризацii не було;

о значних операцiй з учасниками не було;

. великi судовi процеси Товариством не розпочинзl,,Iися;

. прийняття значних або непередбачених зобов'язань не було.

Але реальнi подii 13-ти мiсяцiв пiсля початку вiйни показали, що в дiяльностi Товариства
вiдбулися значнi змiни як в скороченнi дiючих вiддiлень так i в спроможностi населення
(клiснтiв) сплачувати HapaxoBaHi вiдсотки. Тому робимо песимистичний прогноз щодо
дiя.lIьностi Товариства у 2023 роцi.

!ата затвердrкення звiту 28,0З,2022 року.

.Щиректор ПТ <Ломбарл <Сейф> ТОВ <Карат -
Кредит> i компанiя>> В.В. Лисих
Головний бухгалтер ПТ <Ломбарл кСейф>
ТОВ <Карат - Кредит> i компанiя> I.K. Макарова


